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গড 
যং ব্রহ্ম বেদাস্তবিদে! বস্তি পরং প্রধানং পুরুষং তথান্তে | 

বিশ্বোদগতে: কারণমীশ্বরং বা তশ্মৈ নমে। বিদ্ববিনাশনায় ॥ 

ষং ব্রক্ষা বরুণেম্র্ররুদ্রমরুতস্তববস্তি দিব্যেস্তবৈ- 

বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি বং সামগাঁ? । 

ধ্যানাবস্থিততদ্গীতেন মনসা পপ্তন্তি ঘং যোগিনে। 

যস্তাস্তং ন বিছুঃ সুরান্ুর্গণা দেবায় তন্মৈ নমঃ ॥ 

ধোয়ং সদা পরিভবদ্মতীষ্টদোহং তীর্থাম্পদং শিববিরিঞ্চিতুতং শরণাম্। 
ব 

ভূত্যার্তিহং প্রণতপ্রাল ভবান্ধিপৌতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ 

তং বেদশাস্ত্রপরি নিষ্ভিত শুদ্ধবুদ্ধিং চর্মাম্বরং স্থুরমুনীন্দ্রমূতং কবীন্রম্ । 
ষ্ ॥ চি 

কৃষ্ণত্বির্ষং-কনকপিঙ্গজটাকলাপং ব্যাসং নমাষি শিরসা তিলকং মুনীনাম্ ॥ 

* যঃ স্বান্ুভাবমখিলশ্রতিসারমে কমধ্যাত্ম দীপমতিতিতীর্যতাঁং তমোহন্ধম্ । 
তী 

ংসারিণাং করশয়াহ পুরাণগুহ্যং তং ব্যাসনুন্ুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্ ॥ 

*শ্রীযন্ভাগবতং নৌমি যস্তৈকন্ প্রসাদতঃ। 

অক্ঞাতানপি জানাতি সর্ববঃ সর্বাগমানপি ॥ 

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞৈব নরোত্তমম্। 

দেবীং সরম্বতীং চৈব ততো। জয়মুদীরয়েৎ ॥ 



শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্। 
না সিসি 

শ্রীমভাগবতম |. 
মহাপুরাণম্। ।) 

পরমহংসপি রতরাজকা চাধ্যশতাদৈতসম্রদায়শিরোষ্িপুজ্যপাদীলগ্ শ্রীধরস্বামিকৃত- 
ভাবার্থদীপিকার্টটীকাসমৈতম্। 

তত্তদস্ত গগৃঢার্থদ্যোতনার্খল্হবিধপ্রাচীননব্য টাকা সংগৃহীতবেদুবেদা্তগন্মত- 
দ্ীপন্যাখ্যটাপর্ীসংযুভম 1.+ 

শ্রীমপ্তাগবতীয়ঙক্লোকসঙ্কিপ্ততাৎপ মজিবুর নিবন্ধিত 
জীত্রীগৌরাঙ্গচরণান্চরপুজ্যপাদশ্রীলঞীসনাতনগো্বামিধিরচিততো ষণীটযুকা- 

| পুজাপাদশ্রীলত্রীজীবগো শ্ব'মিকৃতক্র মসন্পর্ভটী কা 
পুজ্যপাদ শ্রীলশ্রীবিশখ্বনাখচক্রবন্তিকৃতসারার্৫থদ শিনীটাকা- 

₹বর্ষিতয্। 

জীদীনিত্যানন্দপ্রভূবংশী বতংস- 

শ্রীধুক্তশ্ামলা'লগো স্বামি প্রভূপাদকৃতান্বয়বগ্গানুবাদসহিতঞ্চ | 
ভক্তবংশবতংস শ্রীমদ্রথুনাথভক্তাত্মজেন ; 

শ্রীযুক্তকৃষ্ণগোঁপাঁলভক্তেন সম্পাঙ্দিতমূ । 
সা ০ ০১ 

“শুধু বৎস প্রবক্ষ্যামি পুরাঁণানাং সমুচ্চয়ে । 
যস্মিন্ জ্ঞাঁতে ভবেজ্জ্ঞাতং বা্রয়ং সচরাচরম ॥” 

কলিকাতা- 
গেপীক্ুষ্পপালবীগিক1-পঞ্চদশসংখ্যকভবনস্থপুরাণকাধ্যালয়াৎ 

শ্রীযুক্তরামরমণভক্তেন 
প্রকাশিতম্। 

শকাব্ধাঃ ১৮১৫। 

মুহুরহে। রসিক ভুবি ভাবুকাঃ ॥ 



কলিকাঁতা-রাজধান্ঘাঁং 

গোপীকৃষ্ণপ।ল-বীথিকায়াং পঞ্চদশ-সংখ্যক-ভবনস্থ- 

লালসপম্জল্ন-যন্ত্রে শ্ীরাখালচন্দ্রমিত্রেণ 

মুদ্রিতম্। 



প্রথমক্কন্ধের নির্ঘণ্ট? 

পথম অধ্যায় । 

রাড বিষয়। পৃ্া্ক 
খবিপ্রশ্থ-.. ৪৪০ 55৪ ৪৩৪ 5৪৬ ৪৪৪ ৪৪৪ ৪৬৬ ৪৪৪ ০ 

অঙ্গলংচরণ--সর্বশাস্্াপেক্ষা শ্রীমন্তাগবতের' শ্রেষ্ঠতা--(১) পুরুষের একান্ত প্ীয়-__ 
(২) অবত।র-প্রয়োজন--( ৩) ভগবতকর্থা--(৪) অবতার-কথ।-_( ৫) কুষ্তাবন্তারচশিত 

--€৬) ধর্ম কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন +--উগ্রশ্রঝ। সতের নিকট নৈমিষীয় খষি- 
গণেয় এই ছয়টি প্রশ্ন । 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 
প্রীভগবদন্মভাব-বর্ণন-** ১১৮ 2৮ ১ ১০০১৬ বি 

হুতের উক্তি-_প্রথম অধ্যায়ের ছয়টি প্রশ্বের মধ্যে, প্রথম দ্িতীয় তৃতীয় ও পঞ্চম, এই 
চাঁৰিটি প্রশ্নের উত্তর । 

তৃতীয় অধ্যায় । 
জন্মগুহা..১ ১১ ০22522০৩০০১, ৮, *,,১১৯--১৬৪ 

অবশিষ্ট প্রশ্নের উত্তর _পুরুষাঁদি প্রধান প্রধান দ্বাবিংশ অবতার কথন--ভাহাদিগের 
চক্রিতর বর্ণন। | 

| চতুর্থ অধ্যায়। 
নারদাগমন'.. ** ৮৮ তত তত তত তত ১১১১৬১৯7১৮৪ ৭ 

'বেদব্যাস-_বেদাদি বিভাগ--প্রীমস্তাগবত আরস্তের কারণ- বেদব্যাসের চিত্তের অপরি- 
তোঁষ নারদ-সমাগম। 



২ নির্ঘণপত্র | 

বিষয়।. মি | পৃ্ঠাঙ্ক। 

| পঞ্চম অধ্যায় । 

ধ্যাসনারদ-সংবাদ'** *** 2০ হত 2০ তত ০০১৮৫-২৩৩ 

বেদব্যাসের চিত্তপ্রসাদের নিমিত্ত সর্ধ্ব ধর্ম অপেক্ষ। হরিসংকীর্ভনের গৌরবাধিকা। 

যষ্ঠ অধ্যায়। 
ব্যাসনারদ-সংবাঁদ... *৮* **, ৮০ তত তত ২৩১-২৫৯ 

ঝ 

বেদব্যাসের বিশ্বাস উৎপাদনের টিটি নারদ কর্তৃক পুর্বজন্ম-সম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ-সন্কীর্তন- 
জনিত স্বীয় সৌভাগ্যবর্ণন। 

সপ্তম অধ্যায়। 
জৌণিদও... তি: 6১ 28 ৪ ৪৪৩ ৪*৪ ২৬০---৩৩৫ 

ব্যা্দদেবের সমাধিযৌগে সি টিনিনির বালক বধ নিবন্ধন অশ্বখামার 
দণ্ড। 

«অষ্টম অধ্যায়। 
কস্তীস্ততি ও, যুধিষ্টিরান্নতাঁপ , ১০০০০5০৮০০০ ৩০৬-৩৪৮ 

অশ্বখামার ব্রদ্ষ অস্ত্র হইতে পরীক্ষিতের রক্ষা-_কুত্তী কর্তৃক শ্রীকৃফের স্তব-_রাঁজা 
[ুধিনিরের শোক । 

চি 

নবম.অধ্যায়। 
যুধিঠিরের রাজ্যোপলস্ত'** *** ৮** ১০০০ ৩৪৯-৩৯২ 

ভীম্ম কর্তৃক সর্ববধর্দ নিরূপণ একের রি মুক্তি। 

দশম অধ্যায় । 
শ্ীকষ্ণের দ্বারকা-গমন*** ০৪৩০০০৯০5০5 ০০০৩৯৩৮৮৪২৩ 

হন্তিনাপুরী হইতে প্রাকৃষ্ণের দ্বারকাগমন কালে পুরনারীগণের স্তব। 



নির্ঘপ্টপত্র | 

বিষয়। ৃষ্ঠাক্ক। 

একাদশ অধ্যায়। 

শ্রীকষের দ্বারকা-প্রবেশ *** * ৭ তি তত 8২8-8৫৫ , 
আনর্ভদেশ-বাী প্রজাগণ কর্তৃক তয়মান শ্রীকৃষের পুরী- প্রবেশ-_রভিবর্ণন |. 

দ্বাদশ অধ্যায়। 

পরীক্ষিতের জন্ম". চি. 455০ 85৬৮ 25 ডি: ৮০৫ ৪৫৬৭-:৪৭৭ 

উত্তরাগর্তস্থ শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ--পরীক্ষিতের জন্ম-উৎসব--জতকঙ্ঞ পঙ্ডিতগণ কর্তৃক 
পরীক্ষিতের জন্মলগ্র-ফল কথন । 

ত্রয়োদশ অধ্যায় । 
নারদ- বাকা:*' ৬৩ 2৬৬ 5৬৬ ৮৪ ৪1৭৮-৮৮৫৯৯ 

তীর্ঘযাত্রা হইতে বিছুরের মিনির মহাপথ গমনার্থ নির্গমন-_যুধিঠিরের 
শোক--নারদেোক্তি ঘার। সান্বন। | 

০ অধ্যায়। . 
যুধিষ্টির-প্রশ্ন'*. ১৪০ ৪০ ৪৪৪ ১০০ ৮৮১ ৫২৩+7৫৪৪ ৮১ 

যুধিষ্িরের অবিষ্টদর্শন_ঘ্বরক1 হইতে প্রত্যাগত বিষাদ্দিত অর্জুনের আকার দর্শনে 
তাহার ফল (প্রীকৃষ্ের ডিরোধান) অনুমান । 

পঞ্চদশ অধ্যায় । * 
যুধিঠিরাদির স্বর্থীরোহণ'** *** ** ১১,5০৮ ৫৪৫--৫৯১ 
অবনীতে কলির প্রবেশ দর্শন-__পরীক্ষিত্র টিটি টার | 

যোড়শ অধ্যায় । ৰ 

রীরনিনার ১৮০ ১৮ ৮০ হত: ৫৯১৯৭ 
পরীক্ষিতের সিরিিফানিদ্রিটিউিনিজানি থিশ্ন বৃবরূপী ধর্মের ও গোকপা 

পৃথিবীর কথোপকথন--তৎসমীপে পরীক্ষিতের উপস্থিতি । 



নির্ধ্টপত্র ৷ 

বিষয় । পৃ্টান্ক 

সপ্তদশ অধ্যায় । 
কলি-নিগ্রহ-.' ৪০০০55৮০৮১০ ৩55 0৮555* ৬২০-৩৫২ 

পরীক্ষিত এবং ধর্দের উক্ভি-প্রত্যুজি--কলির পরীক্ষিতের পদে পতন- দত, গাঁন, 
স্ত্রী, হন! ও ন্বর্ণ, কলিকে এই পঞ্চস্থান বাসার্থ প্রদান । 

অফ্টাঁদশ অধ্যায় । 
বিপ্রশাপোলভভ 22 22255০০০১০৩ ০০৭ ৬৫৩-৬৮৮ 

পরীক্ষিতের মৃগয়াগমন--শমীক মুনির গলে মৃত সর্প প্রদান-ব্রন্মশাপ-_পুত্রপ্রদত্ত 
শাপ শ্রবণে শমীকের অনুতাপ । 

উনবিংশ ংশ অধ্যায়। 

বাজ! গরীক্ষিতের অনুতাপ-ব্রহ্ষশীপ শ্রবণে গঙ্গীতীরে প্রায়োপবেশন--মুনিসজ্বের 
মাগম--শুকদেবের আণমন-_শুকদেবের নিকট পরীক্ষিতের ঘ্রিয়মাণ পুরুষের কর্তব্য 

িন্ু। 

সপা্পাসিাসিস্পিসপিসপিস্পহীনীশ 

প্রথমস্কন্ধের নির্ঘণ্টপত্র সমণপ্ত। 



প্রথমন্কন্ধঃ ৷ | 
৮8/৮৯8/৬ | 

ও নমো! ভগবতে বাহদেবায় ॥ 

জন্মাদ্যস্য যতোহন্বয়াদিতরতশ্চার্থেন্বভিজ্ঞঃ স্বরাঁট্ 
তেনে ব্রহ্ম হৃদ য আঁদিকবয়ে মুহ্যন্তি য মূরয়ঃ। 
তেজোবারিম্বদাং যথ! বিনিমঘ। ঘত্্ ত্রিসর্গোহস্ষা 

ধান্সা বনে সদ1 নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১॥ 
অর্থেযু (কর্যাকার্যেঘু) অন্বয়াদিতরতশ্চ ( অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যোহস্তি ), ( অতএব ) 

অন্ত (জগতঃ) জন্মাদ্ি (জন্মস্থিতিভঙগং* যতঃ (ভবতি তং), (ততঃ) যঃ (চ) অজ্ভিজ্রঃ 

( সর্বজ্ঞঃ) স্বরাট্ (স্বত:ঃসিদ্ধজ্ঞানবান্ তং), যৎ (যন্সিন্ ব্রহ্মণি বেগে.) হৃরয়ঃ (ব্রহ্গাদয়ো- 

ইপি) মুহান্তি (তৎ) ব্রহ্ম (তং বেদং) আদিকবয়ে (ব্রহ্গণে ) হৃদা (মনসৈব যঃ) তেলে 

( প্রকাশিতবান্ তং ), (কিঞ্চ ) যথা তেজোবারিমৃদ।ং বিনিময়? (অন্যন্থিন্ন্যাবভাসঃ ডেজসি 

বারিবুদ্ধিম্ গতৃষ্ণায়াং মৃদ্ি কাচাদৌ জলবুদ্ধিরিত্যাদি তথা) যত্র (শুদ্ধতগবৎস্বূপে ) 

ত্রিসর্গঃ (মায়াগুণসর্মঃ ভ্ৃতৃক্র্িযদেবতারূপ: ) অমৃষ! (সত্যঃ) (মৃষ! বা) (কিঞ্চ) ন্েন 

ধায় (তেজসা) সদ] নিরম্তকুহকং সত্যং পরং ( পরমেশ্বরং) ধীমহি (ধ্যায়েম ) ইতি 
সমভ্তভাথয়ত ॥ ১ ॥ 

কপ পাপা 

শ্রীধরন্বামিন। কৃত শ্টীভাগবতভাবার্ঘদীপিক। টীক1। 

ওঁ নমো ভগবন্থে পরমহংসাম্বাদিতচরণকমলচিন্মকরন্দায় তক্তজনমানস- 
নিবাপায় শ্রীকষ্ায় ॥ বাঁগীশা ষন্ত বদনে লক্ষীর্বন্ত চ বক্ষসি। যন্তান্তে হৃদয়ে 

প্রণবশ্বরূপ ভগবান বাস্থদেবকে নমস্কার 

যিনি স্থষ্ুবস্তমাতেই সতশ্বরূপে বর্তমান আছেন বলিয়া এ সকল বস্তর 

অস্তিত্ব প্রতীত হইতেছে, এবং ,অবস্ত অর্থাৎ আঁকাশব-কুন্ুমাদি অলীক পদার্থে 



হ ভ্রীমদ্ভাগবতম্ ৰ [ ১ স্কং--১ অং। 

[ শ্রীধরস্বা মী | ] 

সপ্থিৎ তং নং হমহুং ভজে ॥ ১॥ বিশ্বসর্থবিসর্ীদিনবলক্ষণলক্ষিতং। শ্রীকষ্তাখ্যং 
পীরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ২ ॥ মাধবোমাধবাবীশৌ সর্ধসিদ্ধিবিধায়িনৌ । 

স্পেন 

[দীপনী।] 
ইহ খলু পরমকারুণিকঃ পরমহংসপরিব্ররজক |চার্যঃ শ্রীগ্রীধরষতীন্্রঃ প্রারিপ্সিতায়াঃ 

শ্রীমদ্ভ।গবতটাকায়। নির্ধ্বিদ্েন পরিসমাপ্তিপ্রচয়গমন শিষ্টাচারপরিপালনফলং বিশিষ্টাচারানু- 

মিতম্মুতপরিকল্পিত শ্র।তবোধিত কর্তর্যতাকং স্বাভিমতদেবতাতত্ব।নুসন্ধানাত্মকং মঙ্গলমাচরতি 

বাগীশ। ষন্য বদনে ইতি । ঈশা বিধিনিষেধয়ে জীবান্ নিয়ময়তীতি বেদলক্ষণ! বাক্ যস্য 

মুখে বর্ভতে। অনেন তদ্বদনানুস্মরণাৎ অপরাবিদাবাপ্তিধর্বনিতা। যছুরসি শ্রীর্হেমরেখা- 

রূপেণাস্তে ইতি সচ্চিন্ম তো ভগবতি চিজ্জড়ভাগ।ভাবেন দেহদেহিভাগাসম্তবেইপি যন্বদন।দি- 

্মরণাৎ ইষ্সাধনসম্পল্পভপিদ্ধিধ্বনিতা | তাবত। বিদ্যালগ্্ীভং ভরিবর্গলাভসিদ্ধেস্তরদনাদি- 

স্মরণাৎ ত্রিবর্গল।ভসিদ্ধিরিতি | যস্য হৃদয়ে সংবিৎ পরা বিদ্যা আস্তে ইতি তদ্ভজন।দ্ 

্রহ্গাক্মৈক্যজ্ঞানরূপপরাবিদ্যাবাপ্তিরিতি মুক্তসিদ্ধিঃ। অত্র হৃদয়সংবিদোরভেদ্ণাৎ পুর্ব 

বদ্যপদেশঃ। তং ভগবস্তং শ্ীনরসিংহমুন্তং কীন্তননমনাদিভিঃ সেবে ইত্যর্থ;॥ 

ততঃ শ্রীমন্তাগবত প্রতিপা'দ্যং শ্রীকৃষ্ণাখ্যং সব্বীশ্রয়ং পরম।আ্বানং নমন্করোতি বিশ্বসর্গ- 

895 098 স্থানং পোষণমুতি্নন্বত্তরাণি তি নিরোধে। মুক্তিরিতি 
৫ 

০ তি লি. ৮ পশাশিাটা শীত শপ শান শীশশ্ীী্ীশীশি সী পপি শশা ীশিীশীশিত শিশিশী সাশাপীশীশীশীীী সপন শীশীশীশীত পপ শীট শীট শী শশী 

বাহার কোন সম্বন্ধ, ' নাই বলিয়াই তৎসমুদায়ের সত্তার উপলব্ধি হইতেছে 

না; স্থতরাং, রিনি এই পরিদৃশ্তমান জগতের স্থষ্টি স্থিতি ও গ্রলয়ের কারণ, 

যিনি সর্বজ্ঞ ও শ্বতঃসিদ্ধজ্ঞানস্বরূপ এবং যে বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হয়েন, 

সেই বেদ যিনি আদিকবি ব্রহ্মার, হৃদয়ে সঙ্কল্সমাত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, 

এবং তেজ, জল বা মৃত্তিকার্দির বিকাঁরস্বরূপ কাচাদিতে, প্র বস্তু সকলের 
এক বস্ততে অন্ত বস্তর ভ্রম, যেরূপ অধিষ্ঠানের সত্যত্ব হেতু সত্য বলিয়। 

প্রতীত হয়, তক্রপ ধাহার সভ্যতায় সত্ব রজ ও তম, এই গুণত্রয়ের 

স্থষ্টি--ভূত ইন্দ্রিয় ও দেবতা, বস্তত মিথ্যা হইয়াও সত্যন্বরূপে প্রতীত হুই- 
তেছে, অথবা তেজে জলভ্রমাদ্দি যেরূপ বস্তত অলীক, তন্দরপ ধাঁহা ব্যতিরেকে 

গুণব্রয়ের স্থষ্টি সকলই মিথ্যা, (ষাহাঁর পরমার্থসত্যত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ 

আদ্যন্তযুক্ত অসার বিশ্বের বস্তত মিথ্যাত্ব না হইলেও মিথ্যাত্ব উক্ত হইয়াছে ।) 

এবং স্বর তেজঃপ্রভাবে ধাহাতে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধিসম্বদ্ধ নিরস্ত 

হইরছে, দেই সত্যন্বরূপ গ্রমেশ্বরকে ধ্যান করি ॥ ১। 



১ স্কং-১ আং।] 'জ্রীমন্ভাগবতম্ ৩ 

[ শ্রীধরক্বামী |] 

বন্দে পরম্পরাআনৌ পরম্পরনতিত্রিয়ৌ 1৩।॥ সম্প্রদায়টু্ভরোধের নাগা 
সারতঃ। শ্রীভাগবতভাবার্থদীপিকেয়ং প্রতনাতে ॥ ৪ ॥ কাঁহং মনামতিঃ কেদ 

[দীপনী।] ২ 

সপ্তানাং লক্ষণানাং গ্রহণম্। তত্র পরমেখরাৎ কর্ত, গুণানাং পরিণামাৎ কাশী ৮1 

শব্দাদীনামিন্ট্রিয়াণং মহত্তত্বাহঙ্কারতত্বয়োশ্ ব্বং শিরাড় গে স্বরাপণ চ. জন্ম স সর্গঃ 

চতুন্ুখিব্রগণ| কৃতশ্চরাচরসর্গো বিসর্গঃ। ভগবত; স্থষ্টানাং তত্বন্ম্ধ্যাদ।পাঁলনেনোৎকর্ধ, 

স্থিতি; স্থানম্। স্বতক্ষেঘু ভগবদমুগ্রহ পৌষণম্। কর্ধণাং বাসন] এব উতয়ঃ কর্ধ্াভি ব্বর্ধান্তে 

সংগ্লিষ্যান্তে বেতি উতিশবদার্ঘঃ | ভগবদনুগৃহীতান।ং সতাঁং মলস্তরাধিপতীনা" ধর্দ! মন্বম্তর/ণি 

হরেরবতারানুচরিতম অস্ানুবর্থিনাঞ্চ সতাং কথ! ঈশানুকথা;। হরেধোগনিজীবলঘ্বনানভ্তরং 

জীবানাং খোঁপাধিভিঃ সহ শয়নং লয়ো নিরোধঃ | অবিদায়া অধ্যস্তং কর্তৃত্বাদি হিত্ব! ব্রন্গতয় 

ব্যবস্থিতিমুক্তিরিতি। এবমেতৎপ্ররাণোক্তেন বিশ্বসর্গাদিনবলক্ষণেন লক্ষিতং যৎ শ্রীকৃষ্ণাখ্য' 

পরং ধাম তৎ জগদ্ধাম নমামীত্যর্থঃ | ধাম ইতি আশ্রয়শব্দার্থ; | ত্র শ্যষ্টির্লয়শ্চ যতো! ভবত্তি 

অধ্যবসীয়তে প্রকাঁশতে চ স ব্রন্গেতি পরমাজ্েতি প্রসিদ্ধ আশ্রয় ইতি। তদনেন অত্র সর্গে 

বি” স্থানুং পোঁষণমৃতয়ঃ। মন্বস্তরেশানুকথ। নিরোধেো! মুক্তিরাঁশয়; ৷ দশমস্য বিশুদ্ধার্থং 

নবানাঁমিহ লক্ষণম। বর্ণয়ন্তি মহাত্ান: শ্রতেনার্থেন চাগ্তসেতি হিহীরহাতিতি যারা 

প্রথমাদিসংখাকশ্্েকগ্রন্থার্থোইপি সংক্ষে তো দর্শিত ইতি ॥ 2 

এবং নিষ্ণত্বেন প্রণমা তমেব বন্শরুতিস্মৃতি মিদ্ধরিহরা দ্বৈত প্রদর্শনপূরব্বক: সঙণত্বেনঞচ্ঠি- 

বন্দতি মাধবোমাধবাবিতি । বন্দনে কারণং সর্ধবসিদ্ধিবিধাষ়িনাবিতি) হেতুগর্ভবিশেষণ- 

মেতত। নশ্বীশ্বর এক এব সর্বশান্্সিদ্ধ; কথমুভয়োরীশত্বং বদতে। ব্যাখাতাদিতি চেক্মৈবং 

শব্দার্য়োরিব নামমাত্ুং তয়োর্ভেদসহিষ্কত্বেহপি পরমার্থতো।হভেদ এবেত্যাশয়বানাই পর. 

স্পরাকানাবিতি। পরম্পরনতিপ্রিয়াবিতি। ভক্তকৃতেনৈকতরস্য নমস্ষারেণোভৌ প্রীত 

ভবতঃ পরম্পরতাদাত্ম্যাদিতার্থ;ঃ ॥ 

ব্যাখা ক্রমং প্রতিজানীতে সশ্রদায়ানুরোধেনেতি। গুরুপরম্পরাগতসদুপদেশঃ জপ্প্রদায় 

ইতি ভরত; | অন্থুরোধো অনুবর্তনম্ ইত্যমরঃ | তথাচ গুরুপরম্পরাগতসদুপদেশা নুবুর্্নে 

নেত্যর্থঃ। ন চাঁহমেব কেবলং গুরুপরম্পরাগতসছুপদেশানুবন্তনে বুতোহস্মি কিস্তেবং বহব 

এব বৃতা ইত্যত আহ পৌর্ধাপধ্যনুসারত ইতি। কিঞ্চাব্র সন্প্রদায়বিদ:- সম্প্রদায়ো হত্র 

ব্রদ্মাদিপরম্পরাগতাগ্বৈতরূপঃ তদনুবর্তনেহপি পৌর্ধ্বাপর্যানুসরণমাবগ্ঠকম্ অন্যথ! কৃষ্্ত 
ভগবান্ ন্বয়মিত্যাদ্ি (১স্বং ৩ অং ২৮ গ্লোং) পুর্বাপরবাক্যানীলোচনেন অথাহমংশ- 

ভাগেন (১০ শ্বং.২ অং৯ প্লোং) ইত্যাদাবংশাবতান্বত্বাদিব্যাখ্যানং স্যাং। যদ! যথা ভগ- 

বভ। ব্রক্মণ| ন[রদং প্রতি-_বথা হঞ্ছবী ভগবতি নৃখাং ভক্তিভিষ্যতি। সর্বাস্ুন্তথিলাধারে 
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মথনং ্রীরবারিধে:। (কিং তত্র পরমাণুর্বৈ যত্র মজ্জতি মন্দরঃ ॥ ৫ ॥ মৃকং 
করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যত্কৃপা তমহং বন্দে পরমানন- 
মাধবম্ ॥.৬॥ শ্রীমস্তাগবতাভিধঃ সুরতরুস্তারাষ্কুরঃ সঙ্জনিঃ স্কান্ধৈদ্বাদশভিস্ততঃ 
'প্রবিলসত্তক্যালবালোদয়ঃ। ছ্বাত্রিংশভ্রিশতঞ্চ যস্ত বিলসচ্ছাথাঃ সহত্রাণ্যলং 
পর্ণান্যই্ দশেষ্টদোহতিন্থুলভো বর্ধর্তি সর্বোপরি ॥ ০ ॥ 

ৃ [ দীপনী । ] 

ইতি স্ল্য বর্ময়েতি (২ ্বং ৭ অং ৫২, গ্লোং) হরিলীলা প্রাঁধাস্তেন শ্রীভাগবতং বর্ণয় ন তু 

তত্তিরসবিঘাতেন কেবলং তত্বমিতুাপদিষ্টং তখেতি ॥ 

্রন্থমহিমপ্রদর্শনীয় তথ্ধ্যাখ্যানে স্বাযোগ্যতামাহ কাহমিতি ॥ 

তত্র ভগবতকৃপয়া সব্বং ভবতীতি হুচয়ন্ পুনস্তমভিবন্দতি মুকমিতি | যুকং সামান্যতে! 

. বাক্শক্তিহীনং ফবমিতি ব1| পঙ্গুং সামান্ততো৷ গতিশক্তিশূন্যং অরুণমিতি বা । গিরিং পর্ধতং 
হমেরমিতি বা। &. ” 

অথৈঘৎ পুরাণং রূপকালক্কারেণ স্বন্ধাধ্যায়াদিসংখ্যাং শৃচয়ন্ স্তোৌতি শ্রীমদিতি | শ্রীমদ্- 

ভাঁগবতাভিধঃ স্ুরতরুঃ কল্পবৃক্ষঃ সব্ধবোপরি সর্বশাস্ত্রোপরি বর্ধর্তি অতিশয়েন বর্ততে । কথ- 

সূতঃ তারাক্কুরঃ ৷ তার? প্রণবঃ স এব অঙ্কুরঃ প্ররোহো ঘসা সঃ। সঙ্জনিঃ সতঃ নারায়ণাৎ 

জনিরুৎপত্তি্সা সঃ। কিক দ্বাদশভিঃ ক্দ্ৈঃ সুলশাখাভিঃ ততঃ বিস্তৃত; । প্রবিলসম্তী 

'উদ্দ্িক্ত। য! ভক্তি সা এব আলবালঃ তশ্মিশ্নেব উদয়! যস্য স ইতার্থঃ। আলবালশ্চ তরুমূলে 

* জলরক্ষণাঁয় মুদাদিরচিতপরিধিবিশেষ,। পুনস্তস্যেবার্থতে| বিশেষণমাহ দ্বাত্রিংশতত্রিশতঞচ 

যস্য বিলসচ্ছাখা ইতি। বর্তন্তে ইতি শেষঃ। তথাহি-দ্বাভ্যামধিকা ত্রিংশৎ ছ্বাত্রিশং 

শতর্ক শতঞ্চ শতঞ্চ শতানি দ্বাত্রিংশচ্চ ত্ররশ্চশতানি চ তেষাং সমাহাঁরঃ দ্বাত্রিশৎত্রিশতম্। এবং 

নতি পঞ্চব্রিংশদধিকশতত্রয়াধ্যায়াঃ (৩৩৫) ভবস্তীতি মহামহোপাধায়গোপালভট্টাচার্ধ্যকৃত- 

ব্যাখ্যালেশাখ্যটিপ্লনী । তত্রাদে ছাত্রিংশদিত্যত্র শাকিপার্থিলাদয়শ্চেতি সমাস? । ততঃ শত- 

মিত্য ত্রিকশেষাঁৎ শতানীতি | ততে। দ্বাত্রিংশচ্চ ত্রয়শ্চ শতানি চেতি সমাহারদ্ন্দেনৈকতৃমিতি 

জেমুম। কিঞ-দবাত্রিংশচ্চ ত্রশ্ষন্চ শতানি চেতি ত্রিপদঘন্নঃ কপিঞ্জলানালভেতেতাত্রে- 

বানির্]ুরিতবিশেষং বহত্বং তরিত্বে পর্যবস্যতি। তেন পক্চত্রিংশদধিকশতর্য়সংখ্যকাঃ শাখাঃ 

ইত্র্থঃ। সমাহারোত্বরছন্দে তু ত্রিশতীতি স্যাদ্িতি বংসাহরণলীলারস্তে প্রগক্তষ্। এতে 
_ হাধাহুরবধাদাধ্যায়াভাবাভিপ্রায়ং ্বাত্রিংশৎপদমিতি কেনচিদুৎপ্রেক্ষিত' প্রতুাক্তমিতি ভাগবত- 
টীকায়াং ধর্মসিন্ধাদিনিবন্ধকারঃ শ্রীকাশীনাধোপাধ্যায়ঃ। অপি চ-দ্বাত্রি'শদ্দিতি শাকপার্থি- 

বাদীনাং সিদ্ধয়ে টন্তরপদলোপস্যৌপসংখ্যানম্ (পাং ২, ১, ৬*) ইতি, বাণ্তিকেন মধাম- 
পদলোপি তৎপুরুষসমাসং কৃত্বা 'ছ্বাত্যামধিকা ত্রিংশদ্িতি বিগ্রহে সাধনীয়মূ। তচ্চ পৃথক 
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পদ্দমূ। ততঃ শতমিত্যত্রিকশেষাৎ শতানীতি । ততঃ ভ্রয়শ্চ ক্ষতাঁনি চেতি হিরা 

বহুপ্রকৃতিরেব ছন্নম একবদিত্যনুশাসনাদেকত্বং তথাচ ত্রিশতমিত্যুত্তরং চ-শবন্তাপি সার্থকাম্। 

অথবা শতানীত্যত্র কপিঞ্ললালভনপ্যায়েন অনিরাতিবহত্বস্তানবস্থাভিয়া নিত্বমাতে 'পর্যধসানাৎ 

ব্রিশতমেব জ্ঞেয়মিতি নব্যন্থরিণঃ | কেচিতু, দ্বাত্রিংশৎব্রিশতমিতি পদান্তরগতশতশবাস্ত সব 

পর্যাবসায়িত্বত্বীকারভীরবো দশমনক্বন্ধন্তাঘাহরবধাদিদ্বাদশাদ্যধ্য। নয়াণামভাগবতত্বং মগ্যত্তে । 

অহে। কিমেষাং মনোরাজ্যবিভূম্তকাণাং কুপ্নওুকানাং সাহসঃ। তেঃ কিং খণ্বেদীয়মন্ত্র 
ভাগবতন্তথা বোপদেবীয়মক্তীফলহরিলীলাফিগ্রস্থোংপি নাদর্শি। পশ্ঠত্ত তাবৎ খগ্থেদীয়- 

মন্ত্রভাগবতন্ত বুন্দাবনকা্ভীয়দ্বিতীয়সর্গে হিং কৃণুতি বহুপত্রী বহ্নামিত্যারভ্য যম্মিন্ বৃক্ষে 

মধ্বদঃ স্থপর্ণানীতি (১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪,) মন্তান্ তর্দীয়নীলকণ্ঠকৃতটীকাশ্চ কিঞ্চ বোপ- 

দেবীয়মুক্তাফলে বিকুতক্তানামভূতরসকথনে দশমা দাসক্কে তচস্প মে নাথ স ভূরিভাগ ইত্যাদ্দিন। 

গৃহীতান্ দশমস্কন্ধীয়চতুর্দশাধ্যায়স্য ত্রিংশত্মক্্েকাবধি চতুক্রিংশত্তমঙ্লোকপর্য্স্তান্ তদীর- 
কৈবল্যদীপিকা খ্যটাকাশ্চ তথা তদীয়হরিলীলাগস্থে দশমস্কন্বরণনপ্রঘটনে বধশ্চ বৎসবকয়ো- 
স্তথাঘাহ্রভোগিনঃ | বৎসচৌরব্রক্ষমোহে! ব্রহ্মণ! স্তবনং হরেরিত্যেকাদশঙ্লে'কমু মধুহদন- 
সরম্বতীকৃততট্রীকাঞ্চ। বস্তৃতত্ত তেষাং মতে ছ্াত্রিংশতত্রিশতমিতিপদান্তর্গতত্রিশতপদমেব ন 

সিদ্ধোৎ শতত্রয়বোধনায় সমাহরদ্বন্বাতিরিক্তান্তসমাসা প্রাপ্ত তৎসাধনস্য শশশৃঙ্গীয়মাণত্বাৎ 

অকারান্তোত্তরপদে দ্বিঃ. শ্রিয়াশি্ট (পাঁং ২, ৪, ১৭) ইত্যুন্মশাসনেন সমাহা ধদ্ধিগৌ 

দ্বিগোণ্চ (পীঁং ২, ১, ২৩) ইতি ভীবে ছুর্বারত্বেন ব্রিলোকী পঞ্চশুলীতিবৎ ত্রিশতীতি প্রয়োগা- 

পত্তেঃ। কিঞ্ধা ত্র বনুতরপ্রাচীনপুস্তকসম্মতদ্বাদশস্বন্ধীয়দ্মদশা ধ্যায়োক্তেনাঘ$ম্রবধো ধাত্রেত্যাদ্দি- 

লীলান্ুবাদকেনাষ্টাবিংশতিতমগ্লোকেনাপি তলীলান্ববাদে| দৃশ্ততে । পরমহংসপ্রিয়াদিপ্রাচীন- 

টাকাকারাণাং সন্মতিরপি দরীদৃশ্ততে । শ্রীত্রীধরুষতীন্দ্রোহপি দশমস্কন্বীয়প্রথমাধ্যায়ে্কদ্ধানু-. 

ক্রমাণকাকথনে কৃত!" নবতিরধায়। ইতি এবং নবতিরধ্যায়৷ ইত্যন্ন চ দশমস্কন্ধসা পুনঃপুন- 

বত্যধ্যাঁয়ান্বিতত্মুক্তূ1 প্রোক্তাধ্যায়্তরয়স্যাপি ব্যাখ্যানমচীকরদ্িতি। তথাচ ব্যাখ্যালেশা- 
ছ্বাক্তিরেব সমীচীনেতি সর্ব্বং চতুরত্রম্। পুনরর৫থতো বিশেষণমাহ সহজ্াণীতি। অষ্ট দশ চ 

সহস্্াণতি পৃথক্পদেনাহ্বয় | সমাসে অষ্টাদশেতি স্যাৎ। অষ্ট দশ সহম্্রাণি অলং তুষপন্বরূপাণি 

পর্ণানি প্লোকস্থানীয়ানি যস্য ভবস্তীত্যধ্যাহারঃ | অত্র তু সুবিখ্যাতমহাভারতাদিটাকাকীরমহা- 

মহোপাধ্ায়নীলকণ্ঠাদ্দিবন্থপ্রাচীনস্থরিসম্মতকাশীকাশ্শীরাদিসর্ববদেশপ্রচলিতবেদব্যাসাভিপ্রে- 

তাষ্টাদশসহ ্ত্শ্নোক সংখাক্রমোহয়ং প্রত্যেকম উবাচাস্ত একৈকক্লোকঃ আর্ধাদিনানাবিধচ্ছন্দসাঁং 

গদ্যানাং পুষ্পিকাণাঞ্চ ছ্বাত্রিংশদক্ষরগণনয়া যে অনুষ্টপৃশ্লোক। ভবস্তি তে প্রসিদ্ধান্ঈপ্- 

১ ম্লোকাশ্চেতি। কাশীনাখোপাধ্যায়েন চণ্ডীসপ্তশতীপাঠক্রমেণাপি অষ্টাদশসহত্রসংখ্যাঃ গরি-. 
গণেতা ইতি তদ্ব্যাখ্যানে শপষ্টম্ ৷ পুনশ্চ কথস্তৃতঃ ইষ্টদে[হতিহ্থলভশ্চেতি ॥ : 
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2. ন্ল্র কারার 

ঙ শ্রীমন্তাগবতমূ। িহহ১। 
বাসস সিস্ট ও ভি কো উপ সি জল সপ ২৬৬ সনাসিপাস্পিস্পিসপসপ্কার্টি পি স্পিসসিসপসিসসিপসিতাসিপা সিসি লাস্ট সী সিটি উট ছিপ উল সিলসিলা - 

*.. [জ্রীধরম্বামী |] 

অথ নানাপুরাণশাল্স প্রবন্ধেশ্চিত্তপ্রসত্তিমলভমানস্তত্র তত্রাপরিতুষ্যক্নার- 
দোপদেশতঃ শ্রীমন্তগবদৃগুণবর্ণনপ্রধানং শ্রীভাগবতশান্ত্রং প্রারিগ্ন,বেদব্যাম- 
স্তৎ্গ্রতিপাদ্যপরদেবতান্ুম্মরণলক্ষণং মঙ্গলমাচরতি জন্মাদ্যস্যেতি। পরং 
পরমেশ্বরং। ধীমহীতি ধ্যয়তের্লিউ চ্ছান্দসং ধ্যায়েম ইত্যর্থঃ।॥ বহুবচনং 
শিষ্যাভিপ্রায়কম্। তমেব স্বরূপতটস্থলক্ষণাভ্যামুপলক্ষয়তি | তত্র স্বরূপলক্ষণং 

জস্প্দিত 
স্পা পট 

ও [ দীপনী ৷ 

এবং মঙ্গীচরণাদিকং কৃত্ৈত২পুরাণকথনে মা প্রবৃত্তেং কারণমাহ অথেতি। নার- 

দোপদেশতঃ এতৎক্ন্বীয়পঞ্চমাধ্যায়োক্তপ্রকারেণ নারদোপদেশাদিত্যর্থঃ। পরমিত্যন্যার্থঃ 

পরমেশ্বরমিতি স্বরূপতটস্থলক্ষণাভ্যাং তস্যেব বোধিতত্বাৎ। তথাচ করুতিঃ__-তমীশ্বরাণাং পরমং 

মহেম্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাঁৎ বিদাঁম দেবং ভূবনেশ- 

ীড্যমিতি ( শ্বেতাশ্বতরোৌপনিষদি ৬ অং.৭ মং)। ধ্যায়তের্লিডি চ্ছান্দসমিতি । অত্রো- 

াধ্যায়ঃ-_লিডি বিধিলিডি। ছান্দসমিতি ধ্যৈচিন্তায়ামিত্যন্মাৎ ব্যত্যয় বহুলমিতি শুত্রেণ 

রন্মৈপদ বৃতায়া দাত্সনেপদং ছন্দস্যভয়থেত্যুভয়সংজ্ঞায়াং সার্ন্বধ।তুকত্বাৎ সীযুটঃ সকার- 

লাপঃ আর্দধাতুকত্বাচ্ছবভাবঃ বাহলকাৎ ধ্যায়তেঃ সম্প্রসারণং হল ইতি দীর্ঘঃ ইত্যেবং 

বদিক প্রক্রিয়াস্থতুত্রৈঃ সাধনীয়মিতি । বহুবচনং শিষ্যাভিপ্রায়কমিতি। ইহ*খলু কর্ত,ঃ 

[বিশেনলাত্বাভাবাদ্ বছবচনুমাত্মনি সম্যগেব অস্মদো দ্বয়োশ্চ (পাং ১,২, ৫৯) ইতি পক্ষে 

দ্ধানাৎ ॥ তথাচ শ্রীধরপ্বামিনাং ক্রিষ্টকল্পনং নিরর্৫থকমিতি ন শঙ্কনীয়ম্। যতোহম্মদে। দ্য়ো- 

শ্চতি সুত্রং অবিশেক্পণাম্মচ্ছন্দোত্বরবহুবুচন প্রত্যয়স্যে কত্বার্থে লক্ষণাগ্রাহকং। যদ্যবিশেষণা- 

[চ্ছন্দো ত্বরবহুবচনস্য শক্তিপ্রতিপাদ্যরূপার্থপ্রয়োগনির্র্বাহ্সম্ভবঃ স্যাৎ তহি লক্ষণাপ্রয়োগো- 

মুচিতঃ সতি শক্যার্ঘসম্তবে লক্ষণা গ্রহণস্য শ্ৃন্ত্রানভিমতত্বাৎ। কিঞ্চ অবিশেষণস্যাম্মদ্র একত্ব- 
[পশক্যার্থে ষদ্ বহুবচনং বিহিতং তদৌপচারিকমিতি শাৰ্দিকশি্রাঁমণিগোয়ীচন্দ্রসম্মতং | 

।বঞ্চ সতি বহুত্বরূপশক্যার্থসন্ভবস্থলে হোপচারিকবহুবচনপ্যাগ্রাহাত্বং স্পষ্টমেব তস্য চারো- 

পতরূপত্বাদিতি। অতএব ধীমহীত্যত্র রহুবচনং শিষ্যাভি প্রায়কমিতি প্রীধরন্বামিলিখনং 

হুত্বরূপশক্যার্থহুচকমতিসমীচীনমিতি দিক । তথাহি-__ধীমহি ধ্যায়েম সমস্তজীবাভিপ্রায়েণ 

হুহ্বর্মিতি ভাগবতব্যাখ্যালেশাখ্যটাপ্নন্ামাদ্যঙ্লোকে গাঁয়ত্র্র্থব্যাখ্যানে স্থবিখ্যাতমহামহো- 

'ধ্যাকগ্গোপালভট্রাচারধ্যঃ | ধীমহীতি বহুবচনং কালদেশপরম্পরাস্থিতসা সর্বস্যাপি তৎ- 

র্ভবাত।ভিপ্রায়েণানস্তকো টিব্রঙ্গাগুন্তধ্যামিণাং পুরুষাণামংশীভূতে ভগবত্যেব ধ্যানজ্লাঁভি- 

শনাদিতি শ্রীমদ্ভাগবতসন্মভস্য তৃতীয়সন্র্ভে বিখ্যাতনাম। দ্বৈতবাদাঁচার্য্যঃ প্রীজীবগোশ্বামী। 

পীমহি ধ্যায়েমু ববচনেন কালদেশপরম্পরা প্রাপ্তান্ সর্ধবানেব জীবান স্বান্তরঙ্গীকৃত্য স্বশিক্ষয়! 

চান্ ধ্যানমুপদিশন্নেব ক্রোডীকরেতীতি সারার্থদরিন্যাখ্যুভাগবতটাকায়াং বিশ্বনাথচক্রবর্তা 
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১ স্কং__-১ অং।] সিরিনিত | ৭ 
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জাত 

সত্যমিতি। সত্ত্বে হেতুঃ যত্র যন্ষিন্ ভ্রয়াণাং মায়াগুণানাং তমোরনগঃ- 
সন্তানাং সর্গো ভূতেন্তরিয়দেবতারূপোহমুবা সত্যঃ_-যৎ্সত্যতয়া মিথ্যাপর্গোহপি 
সত্যবৎ প্রতীয়তে তং পরং সত্যমিত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টাস্তঃ- তেজোবারিমুর্গং 
যথা বিনিময়ঃ ব্যতায়ঃ (্যত্যাসঃ) অস্থ্শিননন্টাবভাসঃ স্ যথাধিষ্টানসত্তয়া 
সত্যবৎ গ্রাতীয়তে তত্বদ্রিত্যর্থঃ। তত্র তেজসি বারিবুদির্মরীচিকায়াং 
প্রসিদ্ধা মুদি চ কাচাদৌ বারিবুদ্ধিরিত্যাদি যথাব্থমৃহাম্। যদ্বা ত্তৈব 
পর্মার্থসত্যত্ব গ্রতিপাদনায় তদিতরশ্ত মিথ)াতমুক্তম্। যত্র সুষৈবায়ং ভ্রিসর্গে। 
ন বস্ততঃ সন্নিতি। ঘত্রেত্যনেন প্রাপ্ুমুপাধিসন্বন্ধং পারয়তি গ্টেনেব ধায়। 
মহসা নিরন্তং কুহকং কপটং যন্মিন্ তম্। তটস্থলক্ষণমাহ জন্মাদীতি। 
অন্য বিশ্বস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতো ভবতি তং ধীমহি। তত্র 'হেতুঃ 

[দীপনী |] 

চেতি ॥ শ্বরূপতটস্থলক্ষণাঁভ্যাামিতি । তছুক্ত'_ন্মবূপং তটস্থং দিধ! লক্ষণং স্যাৎ স্বরূপে প্রবে- 

শা স্বরূপেহনিবেশাৎ। স্বরূপস্য সিদ্ধিদ্িধ! লক্ষণাভ্যাং যথ! কাকবস্তে গৃহাঃখং 'বলঞ্চ ইতি । 

শ্বসম্পত্তিসমর্পকত্বে সতীতরব্যাবর্তকত্বং শ্বরূপত্বং | যদ্ব! যৎ স্বকীপান্তগ্গতং সৎ ইতরব্যাবৃত্ততয়। 

লক্ষ্যং বোধষ্মীতি তত স্বরূপলক্ষণং যখ। গোঃ সান্সাশূঙ্গাদি । ন্বরূপা প্রবিষ্টত্বে সতি বিশেষণাস্তরং 

সংস্চ্য ইতরব্যাবর্তকত্বং তাটস্থত্বং। যদ যাবলক্ষ্যক(লমনবস্থিততেনু শ্বরূপান্তর্গতং স*খ্লক্ষ্য 

ইতরব্য বৃত্বং বোধয়তি তত্তটস্থলক্ষণং যথ! গোবিশেষস্য অলঙ্কাবিশেষাদি দেবদত্বগুহ্থ- 

কাকাদি বা। প্রকৃতে সত্যং জ্ঞানমানন্দশ্চ পরমেখণ্তত্বরূপমেব সৎ অসল্জড়ছুখ প্রপঞ্চব্যা বৃত্ত 

তয় বোধয়তীতি স্বরূপলক্ষণং সম্পদ্যতে | জগজ্জন্মাদিকারণত্বং তু তটস্থলক্ষণং নহি তৎ সর্ধব- 

দাস্তি প্রলয়াদিকলে তদভাবাৎ। অতঃ স্বরূপ[নস্তরগতং সদ।কাশাদিব্যাবৃত্তমীশ্বরং লক্ষ়্তীতি 

তটস্থলক্ষণমিতি । তত্র গ্বরূপলক্ষণস্য মুখ্যত্ব।ৎ আবৃত্তি ক্রমমুল্লজ্য প্রথমং ব্যাখ্যায়তে তত্র স্বরূপ- 

লক্ষণমিতি। সত্যপদং জ্ঞানানন্দয়োরুপলক্ষণং | যত্র যন্তিন্লধিষ্ঠানে ইত্যর্থঃ। তৃতেন্দ্িয়েতি। 

তমঃসরগঃ আকাশাদিভূতপঞ্চকং রজঃসর্গঃ কর্মেন্ত্িরপঞ্ককং প্রাণপঞ্ককঞ্চ সবসর্গঃ জ্ঞানেন্তিয়- 

পঞ্চকং অন্তঃকরণচতুষ্টয়ং তত্তদিক্্রিয়াদ্যধিষ্ঠতৃদ্বেবতাশ্চেতি বিভ।গঃ | উপাধিসম্বন্ধমিতি 

আধারাধেয়তীবং ! তথা সতি দ্বেতপ্রসঙ্গঃ স্যাদিতি ভাবঃ। সম্বেনেতি। স্বেনৈধ শ্বত্বরূপে- 

গৈবেত্যর্থঃ। ধাস্লেতাস্যার্থঃ মহসেতি। মহসা তেজসা চিদ্রপেণেতি যাবৎ । কং" ব্রহ্ম স্থখং 

পটতে আচ্ছাদয়তীতি কপটং অজ্ঞানমিত্যর্থঃ | মীয়য়ৈব ভেদো ভবতি সা চ “সায় 

অখগুচিদ্রপে এতসম্মিন বস্ততে৷ নান্ত্যেব কৃত উপাধিপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ। লক্ষণাস্তরং ' 

প্রতিজানীতে ওটস্থেতি। তত্র জন্মাদীতি। জন্ম উৎপত্তিরাদির্যস্যতি তদ্গুণসংবিজ্ঞানে।' 

বছত্রীহিঃ | জন্মস্থিতিভঙ্গং সমাহারঃ সমাসার্থ$ সমাহারে, নপুংসকতবৈকত্বয়োঃ সত্বৎ রঃ 

(৮-৯--৮িশিপিপিশিীপি 
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; 
ঃ 

পিপিপি অপার সলিল পাটি 



সি 
মদ্ভাগবতমৃ । [ ১ স্কং--১ অং। 

শ্রীধরস্বামী।] 

' অন্বয়াদিতরতশ্চ অর্থেষু কার্যেষু পরমেশ্বরস্য সন্্রপেণান্বয়াৎ অকার্ষেযভ্যঃ 
থপুং্পাদিভ্যন্তঘ্যতিরেকাচ্চ। যদ্বা অন্বয়শবেনানুবুত্তি ইতরশবেেন ব্যাবৃত্তিঃ | 
অন্থবৃত্বত্বাৎ সন্রপং ব্রহ্ম কারণং মৃত্স্থবর্ণাদিবৎ ৷ ব্যাবৃত্বত্বাৎ বিশ্বং কার্য্যং 
ঘটকুগুলাদিবদিত্যর্থঃ। যদ্বা সাবয়বত্বাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যদস্য জন্মাদি তদ্- 

[ দীপনী।] 

জন্মাদীতি .নপুংসকৈকবচনং যত ইতি পঞ্চম্যর্থে তসিনিমিভতৌপাদানোভয়পরঃ। যস্মাৎ 

পরমেশ্বরাৎ কর্তূরুপাদানাচ্চ ভবতীত্যর্থঃ। যত ইত্যব্যয়নির্দেশেন কারণক্যাবিকৃতত্বং 
ধ্ন্তে। তত্র পরমেশ্বরস্যোভয়বিধকারণত্ে হেতুঃ অন্বয়াদিতি। যৎসত্ত্বে যৎসত্বমন্বয়ঃ 

যদভাবে যদভাবে! ব্যতিরেকঃ যথ! মৃদ্বঃ কুলালস্য বা সত্বে ঘটোৎপত্তিসত্বং তদভাঁবে তদ- 

ভাবাধিকরণে তন্বাদৌ ঘটোৎপত্তভাব ইত্যন্বয়ব্যতিরেকৌ। প্রত্যক্ষৌ মৃদ্দাদেঃ কারণত্বে 

ঘটাদেঃ কাধ্যত্বে চ মানং। তথা যত্র যত্র সন্রপেণ পরমেশ্বরস্য সত্বং ঘটঃ সন্ ইতি প্রত্য- 

ক্ষতো দৃপ্ভতে তত্র কাধ্যত্বং যত্র থপুপ্পাদৌ তদভাবঃ খপুষ্পং সৎ খপুষ্পমস্তীত্যন্থভবাঁভাবাৎ 

তত্র কাধ্যত্বস্যাভাব ইতি অন্বয়ব্যতিরেকৌ ইঈশ্বরস্য কারণত্বং জগত? কাধ্যত্ব্চ বোধয়ত 

ইত্যর্থঃ। অত্রার্থপদ্দেন কাধ্যার্থকেন অন্বয়গ্রহাধিকরণমুপ।ত্বং ব্যতিরেকগ্রহাধিকরণং 

থপুষ্পাদিকস্ত ব্যতিরেকার্থক(দিতরপদাদাক্ষেপলন্ধমিতি বোধ্যং। নন্ু মুদার্গিব্যতিরেক- 

গ্রহাধিক্ষমণং তন্তাদি ভাবরূপং প্রসিদ্ধং খপুষ্প।দ্িকং ত্বলীকমনুপাখ্যং তস্য কথং ব্যতিরেক- 
্রন্থুধিকরণতা ইত্যপরিতোষাদাহ যদ্েতি। অন্বয়াদিপদস্য যৎসত্বে ইত্যাদিরর্খঃ পারি- 

ভ্বাষিকঃ তং বিহাঁয় অবয়বার্থযোগী যৌধ্রিকো হর্থঃ পরিগৃহাত ইত্যর্থঃ। অনুবৃত্তিত্তাদাক্ম্যেন 
প্রতীতিঃ। ব্যাবৃতির্ভেদঃ | অর্থেষু কাধ্যকরণেষু কারণস্যানুবর্তমানত্বং কার্য্যস্য ব্যাবৃত্তত্বচ 

দৃগ্ততে ,তেন যদনুবর্তমানং তৎ কারণং বহ্ধযাবৃত্তং তৎ কাধ্যমিতি নিশ্চেতব্যং | ছুবর্ণাদি 

কারণং হি কারণাবস্থায়াং অনুবর্ততে ইদং সুবর্ণকুগুলং সুবর্কটকং স্থবর্ণমিতি তাদাজ্যেন 

প্রতীয়মানত্ব।ৎ। কটককুগলাদি কাধ্যস্ত পরম্পরং কারণাবস্থায়াঞ্চ নানুবর্ততে কুগুলে স্থবর্ণ- 

পিগ্ডে চ কটকাদিতাদাস্ত্যপ্রতীত্যভাবাৎ। অতঃ কুগডুলং কটকং ন নুবর্ণপিওঃ কটকং 

নেত্যেবং ভেদেন প্রতীয়মানত্বাৎ ব্যাবৃত্তত্ং কাধ্যস্য । এবং ঘটঃ সন্ পটঃ সন্ ইতি বিশ্বকাধ্যে 

সন্্রপং ব্রন্মানুবর্ততে ৷ ঘটাদিকার্ধ্যস্ত পটাদৌ কার্য্যে হষ্ট্যগ্রে কারণীবস্থায়াঞ্চ নানুবর্ততে 

শৃষ্টিপ্রাকৃকালিকং ব্রহ্ম ঘটো৷ ন ঘটঃ পটে। নেত্যাদ্ি ভেদপ্রতীতেঃ। অতো ব্যাবৃত্তত্বাৎ বিশ্বং 

কুধ্যং সন্জপং ব্রহ্ম কারণমিতি ভাবঃ। ননু সিদ্ধান্তে নিমিত্তোপাদানত্বোভয়বিধকারণত্বং 

 পরমেশ্বরস্যেই্টং অনুবৃতিশ্টোপাদানস্যৈব মৃদাদের্ঘটাদে দৃশ্ততে ন তু নিমিত্তস্য কর্তূও কুলা- 
বাদে অতোহনুবৃত্তিব্যাবৃতিহেতুনা কার্যাকারণভাবসাধনে পরমেশ্বরস্যোপাদানত্বমেব সিদ্ধ্যেৎ 
নতু করৃতমপি: কিঞ্চ পূর্ববমীমাংসকৈ হুষ্িপ্রলয়ানত্যুপগৃমাৎ জঙ্তো জন্মাদেরপ্রসিছ্ধো৷ 

9), 

! 
সস্তা উজ 

পাস ৫ সপাস্মিপাসটরি তা 



লিপি লি লাস্ট লস স্ষি পপস্তি তো লাম এ শিস লতি সরস পল লো লি পাস পিসি সি তো 

১ স্বং--১ অং।] জ্রীমস্তাগবতমৃ। , ৯ 

[প্রধরম্বাসী। ] 

যতো৷ ভবতীতি সন্বন্ধঃ। তথাচ শ্রুণিঃ ষত্তে! বা ইমাঁনি ভূতানি জায়ঙ্তে 
যেন জাতানি জীবস্তি যৎ প্রযস্ত্যভিসংবিশস্তীত্যাদ্য।। স্ৃতিশ্ম--যতঃ সর্বাণি" 
তৃতাঁনি ভবস্তাদিযুগাগমে । যশ্মিশ্চ প্রলয়ং যাস্তি পুনরেব যুশক্ষয়ে ইত্যাদ্যা । 
তহি কিং প্রধানং জগৎ্কারণত্বাঁৎ ধ্যেয়মিতাভিপ্রেতং নেত্যাহ অভিজ্ঞো, 

দীপনী। 
জন্মদিক।রণত্বং কথং তটস্থলক্ষণং ১৪৪ রর বদ্ধ সাঁবয়বন্তাদন্থয়েতি 1 অত্রান্য়ে- 

তরপদাভ্যাং অন্বয়ব্যাপ্তিঃ ব্যতিরেকব্যাপ্রিশ্চ গৃহাতে । তেনার্ঘেঘিতি বহুবচনব্যঙ্টিতবস্ত- 

পরিচ্ছেদসহচারিতসাবয়বত্বাদিহেতো রধ্যাহারঃ হুচ্যতে ! তথা চ অর্থেধু ঘটপটাদ্িকার্যোমু 
আত্মনি চ গৃহীতান্বয়ব্য।তরেকবাপ্তিকস্য সাবয়বত্বাদিহেতোরণে, তিপ ৰবাচ্যজগ্রতি পক্ষে পরা- 

নর্শাদিকারণসামগ্রীবলাদ্ যজ্জন্নাদি নিশ্চিতং তদ্যতো! ভবতি ৩ং ধীমহীতান্বয়ঃ । তত্র 

হেতুপুরঃনর। ব্যাপ্তি অন্বয়ব্যাপ্তিঃ সাধ্যাতাবপুর়+সরা| ব্যাপ্তির্ধাতিরেকব্যাপ্তিঃ। তথা চ 

প্রয্লোগঃ__ইদং বিশ্বং জন্মাদিমৎ সাবয়বত্বাৎ। হত্র যত্র সাবয্বত্বং ঘটপটাদ তত্র জন্মাদি- 

মন্বমূ। যত্র জন্মাদিমত্বাভাব;ঃ আজ্মনি তত্র সাবয়বত্বাভাবঃ। তথা পৃথিব্যাদিজগতোইপি 

সাবয়বত্বাজ্জন্মািমত্বসিদ্ধিঃ। এবং পরিচ্ছিনবত্বদৃপ্তত্বাদিহেতুস্তন্ত ব)প্তিপক্ষতাদিকং বোধ্যম্। 

এব অঙ্বয়ব্যতিরেকব্যাপ্তিবদন্থমানেন এগতি জন্মাদিকং প্রসাধ্য তৎকারগতকমূ্ উভক্কন্থিধং 

পরমেশ্বরস্য শ্রত্যৈব সাধনীয়মিত্যভিপ্রায়ঃ। তদাহ তথা চ শ্রতিরিতি। যতো বা ইমানীতি 

তৈত্তিরীয়। শ্রুতি (চরমবল্লযাং ১ অনুবাকন্ত )। অন্বয়ব্যাপ্তিকমেব অনুমানং ন ব্যতিরেক-. 

ব্যাপ্তিকম্ ইতি বেদাস্তিমতে বাতিরেকপদ্দেন অর্থাপত্তিগ্রণাহা৷ তথ! চ সাবয়বত্বাদান্যানুপ- 

পত্তযা চ যজজন্মাদি সিদ্ধযতি তদ্যত ইত্যর্থ:। যতো! নিমিত্বোপাদানরূপাৎ পরমেশ্বরাৎ ভূতাঁনি 

আকাশাদীনি সুলশীরাষ্তীনি জায়স্তে জাত।নি সস্তি যেন জীবস্তি পোষণপালনাদ্দিকং লতস্তে 

প্রযস্তি নশ্স্তি সম্তি যদভিসংবিশস্তি যন্মিংস্তাদাক্ম্যেন প্রবিশত্তি তদ্ ব্রন্দেতি শ্রত্যর্থঃ। 

আদিপদেন সচ্চ ত্যচ্চাতবদিতি (তৈত্বিরীয়োপনিষদি আদ্যবল্ল্যাং ৬ অন্ুবাকস্ত ৬ শ্রুত্যৈক- 

দেশঃ) তদ।ক্বাণং স্বয়মকুরুত (উক্তবল্লাযাং ৭ অনুবাকস্ত আদাশ্রুত্যৈকদেশঃ ) ইত্যাদদিশ্রত্য- 

রসংগ্রহ ইতি" তত্র খ্মৃতিমপুযুদাহরতি শ্বৃতিশ্চেতি | তামাহ যতঃ সর্ববাণীতি ( মহাভারতীক্র-. 

শান্তিপর্বণি দানধর্পোভুরে বিষুসহশ্রনামপ্রকরণে ১৩ বচনম্)। নু নেয়ং শ্রুতিরীস্বরস্ত 

জগছুপাদানত্বাদিপরা চেতনদ্রব্যোপা দানত্বাদর্শনাৎ ঘটাদিকার্ধ্যং হি মৃদাদ্যচেতনোপাদানকং 
দৃশ্ততে তেন মোহজড়ছুঃখাত্বকজগতত্তৎসদৃশং ত্রিগুগং প্রধানমেব উপাদানং ঘুক্তং পুরুষ- 
সন্নিধানমাত্রেণ প্রধানং ম্ঘয়মেব জগদ্াকারেণ ভবতি ন তত্র কর্ত,রী্বরাপেক্ষ। তম্মাৎ যতঃ 

্রধানাৎ ততানি জায়নতে প্রধানমেবাত্মানং জগদাকারেণ কুরুতে ইত্যেবং শ্রুতিডিরপি 

৯৮ ক পা, লাস জী দিস অজ ভি ডগা ছি ছল ভি লা জি দির দাউ সী তি সত িত ছ িি হ ভরত সা হা অনা জা সা “সা 

সখা সিরা এ উজ সিরা 



শি চস রে 

শপিতাস্পাাসাি লাস পিসি সিসি সিপসিপসিস পা তি 

দস 

৯৩ " ,. ৰ ভ্রীমভাগবতমৃ [ ১ গ্কং--১ অং। 

র [শ্রীধরস্বার্মী। ] 

যন্তং স ঈক্ষত লোকানুস্থজা ইতি স ইমান লোকানস্জতেত্যার্িশ্রুতেঃ 
'ঈক্ষতের্নাশবখিতি স্ায়াচ্চ। ভর্তি কিং জীবঃ স্তান্নেত্যাহ স্বরাট স্বেনৈব 
রাঙ্গতে .যস্তং স্বতঃনিদ্ধজ্ঞানমিত্যর্থঃ। তহি কিং ব্রহ্মা হিরণ্যগর্তঃ সমবর্ততাগ্রে 

[দীপনী |] 
প্রধানমেব জগৎকারণত্বেন প্রতিপাদ্যত ইতি শঙ্কতে তহাতি। প্রধানং ত্রিগুণাতআ্বকম্ অব্যক্ত- 

মিত্যর্থঃ.। সিদ্ধান্তমাহ নেতি। অভিজ্ঞঃ সর্বজ্ঞ ইত্যর্থ:। তত্র প্রমাণমাহ স ঈক্ষত ইতি 

(ধতরেয়োপনিষদি ১ খণ্ডে ১ ব্রান্ষণম্)। স সর্বজ্ঞঃ স্বীভাব্যাদীকা একঃ সন্ ঈক্ষত এক্ষত 

আলোচিতবানিতি য/বৎ। ননু প্রাুৎপত্তেরকা ধ্যক [রণত্বাৎ কথমীক্ষিতবানিতি নাশঙ্কলীয়ং 

.$ সর্ধবজ্ঞ স্বাভাব্যাৎ। তথাচ ক্রুতিঃ__অপাণিপাদে। জবনো গ্রহীতেত্যাদি ( শ্বেতাশ্বতরোপ- 

নিষদি ৩ অং ১৯ মন্ত্রঃ) কেনাভিপ্রায়েণেত্যাহ লোকান্ অন্তঃপ্রভৃতীন্ প্রাণিকর্খ্বলোপ- 

ভোগস্থানভূতান্ নুশজা শজেমেতার্থঃ। স ইমানিতি (ধতরেয়ে ১ খণ্ডে ২ ব্রাহ্মণম্)। 

এবমালোচ্য স ইমান লোকাঁন্ অস্থজত ইতার্থঃ। জগৎকারণস্য ঈক্ষণশ্রবণাজ্জড়্ত 

প্রধানজ্জ ঈক্ষণাসস্তবাৎ শ্রতিভিশ্চেতনমেব জগত্কারণং প্রতিপাদ্যতে ন প্রধানম্। 

জড়মেব দ্রব্যোপাদানম্ ইত্যাদিনিয়ম আরম্তদিবাদে দৃষ্টো ন তু বিবর্তবাদে রজ্ছাদো 

সর্পাদিত্রমে জড়রজ্ছাদেরপি সর্প দিচেতনস্তবোপাদানত্বাদিঘর্শনাৎ ন বিলক্ষণত্বাদিত্যাদি 

( শিরকে ২ অং ১ পাং ৪) হুত্রর্যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ 

এবিশ্বমিত্যাদি শ্রুত্যা চ জগদ্ধিসদৃশত্তৈব ঈঙ্বরন্তোপাদানত্বসস্তবোক্তেশ্চেতি ভাঁবঃ। বিস্তরো- 

হত্রাকরে দ্রষ্টব্যঃ । ন্যায়; শ্রত্যর্থনির্ণায়ক সুত্রসমুদবায়ঃ | তত্রেক্ষতের্নাশব্বমিতি শারীরক- 

মীমাংসায়াম্ আদ্দিতঃ পঞ্চমাধিকরণে সিদ্ধান্তমুত্রম। অস্যার্থ১-ন সাগ্থ্যাভিমতং প্রধানং 

জগৎকারণমিতি প্রতিজ্ঞ! । তত্র অশব্দমিতি হেতুগর্ভং বিশেষণম্ অশবত্বাৎ বেদশব্দা- 

প্রতিপাদ্যত্বাদিত্যর্থ; । কুতো! বেদশব্দাপ্রতিপাদ্ত্বম ইতি শক্কায়ামাহ ঈক্ষতেরিতি। স 

ঈক্ষতেত্যাদিশ্রতিযু জগৎকা রণস্যেক্ষণশ্রবণাদীক্ষণম্ জড়ে প্রধাঁনে ন সপ্ভবতীতি বেদশব্দা- 

প্রতিপাদাম্ অতো। ন কারণমিতি হ্যায়োক্তিঃ ঈক্ষণশ্রুতিরপি কথঞ্চিৎ প্রধানে যোজ্যে- 

তেত্যাদিশঙ্কানিকরনিরাসায়। নশ্বীশ্বরস্য কর্তৃতার্দিকং বৈষম্যাদিদৌষাপ্রসঙ্গার্থং জীবকর্া- 

'পেক্ষং বাচাং জীবশ্চ ধর্্[দ্িকর্মণাং কর্ত। উপাদ্ানঞ্চেতি কর্মদ্বারেখরস্য সষ্্যাদিপ্রযে।জক- 

তবেনজগছুতয়বিধকারণত্বং পর্ধবস্যতি লোকে জয়কর্তৃযোধপ্রযোজকে জেতৃব্যবহীরদর্শনাৎ। 
তথা চ জীবে। ধোয়ঃ স্যদিতি শঙ্কতে তহি কিং জীব ইতি সমাধত্তে নেত্যাহেত্যা্দি। অবিদয- 

বৃতক্ঞানস্য জীবস্য ধ্যানে ফল।ভাঁবাৎ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানস্বরূপং ধীমহীতি ভাব? । ননু সমষ্টিজীবস্য 

_ হিরখ্যগর্তস্য অনাবৃতজ্ঞানৈশর্ধাশ্রুতেঃ স ধ্যেয়োহত্তিতি শন্ধতে তহি কিমিতি। অগ্রে ব্য্টি- 

জীবোপাধিকভৌ তিকস্ষ্টেঃ পুর্রবং হিরণ্যগর্তঃ সমুৎপন্নঃ জাতঃ সন্ ভূতস্য জীবাদিসজ্বস্যৈকঃ 
সে রি 

রহ 0 নম 
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১ স্কং--১ অং।] জ্বীমস্তাগবতমৃ 

[শ্রীধরম্বামী।] "1, এ 
ভূৃতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ ইতি শ্রাতঃ। নেত্যাহ তেনে ইতি। আদি, 
কবয়ে ব্রহ্ষণেইপি ব্রহ্ম রেদং য্তেনে গ্রকাশিতবান। যে। ব্রহ্মাণং বিদধাতি. 
পূর্ববং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তশ্মৈ তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং.মুমুক্ষর্বৈ 
শরণমহং প্রপদ্যে ইত্যাদি শ্রুতেঃ। নম ব্রহ্মণোহন্কতে। বেদাধায়নমপ্রসিদ্ধং ' 
সত্যং তথ হৃদ। মনদৈব তেনে । অনেন বুদ্ধিবৃত্তিগ্রবর্জকত্ধেন গীয়ত্রযর৫োইি, 
দর্শিতঃ। বক্ষ্যতি হি প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতাজস্য সতী 
স্বৃতিং হদি। ব্বলক্ষণা প্রাদুরডুৎ কিলাস্যতঃ স মে খবীণামৃষঃ প্রপীদতা- 
মিতি। ননু ব্রহ্মা সু প্রতিবুদ্ধন্তায়েন স্বয়মেব বেদমুপলজতাম্। নেত্যাহ 

[ দীপনী। | 

পতিরাসীদিতি শ্রত্যর্থঃ। অন্্ৈশ্বর্যাস্যান্কতঃ প্রাপ্ত্যশ্রবণাঁৎ ত..দানন্য জ্ঞানসাপি তথাত্বাব- 

গতেরনাবৃতত্বমিতিভাবঃ। সমাধত্তে ২5 আদিকবয়ে ব্রঙ্গণ ইতি। তত্র 

নানাবিধস্তোকৈততষটততন্মৈ বেদং প্রকাশিতবান্ ইতি: বাপ্য়িতুং কবিপদং ততস্তোত্রাণাং 
নির্দেশত্বায় আদীতি । যইতি। ঘঃ পরমেশ্বর? রা মহাকল্াদে বক্মাণং বিদধতি উৎ- 

পাঁদয়তি দৈনন্দিনকল্পাদৌ হ্বপ্ং প্রবোধয়তি যশ্চ তন্মৈ ব্রন্মণে বেদান্ প্রহিণোতি দদাতি 

তদ্বুদ্ৌ প্রকাশয়তীত্যর্থঃ | উভয়ন্ত্র ভূতার্থেলট। তং দেবম্ আত্মবুদ্ধিপ্রক।শং দেহাস্তে 

দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারক" ব্যাচষ্টে ইতি (হু।সংহতাপনীয় ) শ্রুতেঃ আত্মজ্ঞানপ্রদ্ন। যদ্ধাপ্জ্ঘহং 

হ্গাম্মীত্যাদিমহাবাক্যোখধীবৃত্তিত্বেন ্রহ্গাকারবুদ্দো স্ব প্রকাশতয়া *প্রকাশত ইতি তং, সু 
প্রসিদ্ধং মুমুক্ষুর্মোক্ত,মিচ্ছুরহং বৈ নিশ্চিতং শরণং প্রীপদ্যে তদেকশরুণো। ভবামীত্যর্থঃ। . 

ভগবচ্ছরণত্ববিশেষঃ__-তবৈবাহং মমৈবাসৌ। স এবাহমিতি ত্রিধা। ভগবচ্ছরণত্বং স্য।ৎ সাধনা- 

ভ্যাসপাঁকতঃ ॥ ইতিবচনৈর্ভগবদীতাটাকায়াং সর্বধন্মান্ পরিত্যজ্যেত্যত্র (গীত! ১৮*অং 

৬৬ গ্লোং) ভক্তিরসায়নাখাগ্রস্থাদৌ চ পূজ্যপাদমধুস্দনসরস্বত্যাদিভিরুক্তঃ | তত্রাদাস্য মৃদুত্বং 

দ্বিতীয়স্য মধ্যত্বং তৃতীয়স্যাধিমাত্রত্বমুক্ত। অন্বরীষগোপীপ্রহ্লাদপ্রভৃতয়ন্তত্র তত্র ভূমিকায়া- 

মুদাহর্তব্যা ইতি দর্শিতশ্চেতি চিন্ত্যম। মনসৈবেতি। মনস্যেব প্রকাঁশিতবান্ সপ্তমার্থে 
তৃতীয়া । মন্সি যথ| বেদক্কর্তিঃ স্যাত্তথা মনোবৃত্তিং প্রবর্ীয়ামাস ইত্যর্থঃ। অনেন বুদ্ধিবৃত্তি- 
প্রবর্তকত্বেনেতি'। সমষ্টিজীবস্য ব্রহ্মণে। বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্তকত্বেন ব্যষ্টিভূতানাং জীবানামপি তৎ- 
প্রবর্তকত্বং বোধ্যম্। ভগবত! ব্রদ্ধণো হৃদি প্রথমং প্রক।শিতো বেদস্তন্থুখতঃ প্রাছুতূত 
ইত্যর্থং স্পষ্টরিতুং দ্বিতীয়ক্ষন্বস্য (৪ অং২২) শ্লোকমাহ প্রচোদিতেতি। পুরা কল্পাদৌ অজস্য 

ব্রহ্মণো হদি স্থষ্টিবিষয়াঁং স্মৃতিং বিতন্বতাঁ বিস্তারয়তা যেন ভগবত প্রেরিত সতী বেদবাণী 

তস্যাস্যতো মুখতঃ কিল প্রাছুভূতি।। শ্বানি শিক্ষািযুক্তীনি লক্ষণানি যস্যাঁঃ। খধীণাং জ্ঞান- 
প্রদানাং শ্রেষ্ঠ ইতি তদর্থ;। পুনশ্চোদয়তি ননু ব্রন্গেতি। লোকেঘতিপ্রসিদ্ধোহর্থোইপি ্তার- 

৯৯---- “পপ 
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র্ চা জ্রীমপ্তাগবতষ্ | [১ গ্কং--১ অং। 

| [ শ্রীধরম্বামী |] 

যদ্ধশ্মিন্ ত্রহ্মণি শরয়োহপি মুহ্স্তি। তন্মাদ্বহ্ণোহপি পরাধীনজ্ঞানত্বাৎ 
'স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানঃ পরমেশ্বর এব জগৎকারণম্। অতএব.সত্যঃ অসতঃ সত্তীাপ্রদবত্বাচ্চ 
পরমার্থসতাঃ সর্ধজ্ঞত্বেন চ নিরস্তকুহকন্তং ধীমহীতি গায়ত্রা। প্রারস্তেণ চ গাঁয়- 

' জ্রাখ্যব্রন্মবিদ্যারপমেততৎ পুরাণমিতি দর্শিতম্। যথোক্তং মতস্যপুরাণে পুরাণ- 

[দীপনী।] 
পদাভিধঃ। যথা পূর্কেছ্যরাচার্ধ্যান্েদমধীত্য সপ্ত পরেছ্যঃ প্রবুদ্ধঃ গুরুনিরপেক্ষ এব বেদং 

্ 
পঠতি তথ্বদৈনন্দিনকল্লে মহাকল্লাদে তু জাতিস্মরবদরৃষ্টবিশেষাৎ কঙ্পাস্তরানুষ্ঠিতকর্শোপাসন- | 
বলল্বত্রন্মত্বাধিকাঁরঃ কল্লান্তরস্থং বেদং'ম্মরত্িতার্থং | তৎ পরিহরতি নেতি। যণ্মিন্ ব্রহ্মণি ূ 

বেদে সুরয়োহধিকারিণো! ব্রহ্মাদয়োহপি মুহান্তীতার্থ:। পূর্বোক্তল্মতিপুরাঁণবলাৎ ব্রহ্ষণঃ ৃ 

কল্পাদৌ বেদবিষয়ে মোহে! নিশ্চীয়তে তেন স্প্তপ্রবুদ্ধন্ায়স্য জাতিম্মরত্বকল্পনস্য চ বাধ ্ 

ৃ 
ৃ 

: 
ৃ 
ৃ 

ইত্যর্থঃ। পূর্ববপক্ষোক্ত হিরণ্যগর্তশ্রুতৌ তু শ্রত্যস্তরো ত্র পরমেশ্বরাঁজ্ জ্ঞানাদিপ্রাপ্তিরুপসংহর্ত- 

ব্যেতিভাবঃ | উতক্তশ্নোকাঁর্ধং নিগময়তি গত এবেত্যাদিন।। শ্বত£সিদ্ধজ্ঞানস্য পরমেশ্বরস্য 

প্রাতীতিকজগৎকারণত্বেন সত্যত্বং প্রদর্শা তস্যৈব পরমার্থসতাতামাহ অসতঃ ইতি । পরমান্া 

সত্যে। ভবিতুমর্হতি অদতো! জগতঃ সত্তাপ্রদত্বাৎ রজ্দুসর্পবদিত্যনুমানেন পরমাত্মনঃ অনা- 

রোঁপিতসত্যত্বং বোদ্ধব্যমিতি | এ 

এগায়জ্রা। প্রারভ্তেণ চেতি। সর্ধ্বগায়ত্রীমন্্রাব্যভিচারিধীমহীতিপদসংবলিতগী য়ত্রার্থেন প্রার- 

হভেণেত্যর্থঃ। অত্যন্তহ্ুণোপ্যায়াঃ সর্ববমন্ত্রাদিরপায়! গায়ত্রযাঃ প্রকান্ঠতয়! পঠনানর্ত্বাদপি 

গায়জ্যর্থেন প্রারস্ত ইতি বোধ্যম্। জন্মাদ্যস্যেতাত্র সমগ্রগায়জ্যার্থসন্নিবেশলক্ষণ1 বহুবিধব্যাখ্যা 

ক্ুবোধিশ্াদিবহুটাকাকৃত্তিঃ কৃতা৷ তত্রাতিবিশদত্বাদত্র ব্যাখ্যালেশোক্তব্যাখ্যের়ং পরিগৃহাতে। 

জগ্মাদ্যসা যত ইত্যনেন সবিতুরিতাস্যার্থ উক্তঃ। যতঃ স্থতে ইতি সবিত। অত্র স্থিতিপ্রলয়া- 

বপুপলক্ষণীয়ৌ | পরমিত্যনেন বরেণ্যপদস্যার্থ উক্ত; উভয়োরপি' শ্রেষ্ঠবাচকত্বাৎ | সত্য- 
মিত্যনেন ভর্গপদস্যার্থ উক্ত: যতো ব্রন্মেব সদন্যদসত্যম্। তৎপদার্থঘস্ত বিশেষণতয়! ন স্বতদ্বঃ 

যদ্ধা তত প্রসিদ্ধং স্বরাড়িতানেন দেবপদস্যার্থ উক্তঃ যতো দীব্যতি ন্বতঃ প্রকীশতে ইতি দেবঃ 

শ্বেনাঝ্মনৈব রাজতে ইতি স্বরাট। প্রকাশোহত্র জ্ঞানং তস্য দ্যোতনায্মকত্বাৎ। ফছুক্তং 
'জেঁযাতির্বজজ্ঞানানি ভবস্তীতি তেন ম্বত£সিষ্ধাজ্ঞানঃ স্বপ্রকাশঃ অগ্েষাস্ত তদধীনপ্রকাশঃ | 

তের্নে ্রন্ষেত্যাদিপদপঞ্কেন ধিয়ে! যে নঃ প্রচোদয়াদিতিবাকাস্যার্থ উত্তঃ। যে! হি 

ব্রদ্গপোইপি বেদপ্রদ্ামেন প্রজ্ঞামচালীৎ স তু সর্ধেষামম্্াকং জীবানাং বুদ্ধিবৃত্তীঃ প্রবর্তয়তি 

ন ত্বশ্ত ইতি বাক্যার্থঃ | ধীমহীতি তুল্যমেব। বঙ্ধা বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্তনেন পালনমুক্তং শ্রেরঃকর্ম্া- 

চরণেন নিবি্বিষ্ঘসংসারচক্রবর্তনাঘ বিপরীত প্রবর্তনেন সংহারশ্চ অতে। জন্মস্থিতিভঙ্গহেতুতম্ 
ইতি তাংপর্য্যার্থঃ | যদ! তদিতাব্যয়ং তং ভর্গে| ভর্গং দ্বিতীর়ায়াং প্রথম। সপাং লুক ইত্যনেন 

৯৮৯ 



ছা 

৮৮ ধু ধু কফ বাকি কি কে হে কে কি ক হব 

[ শ্রীধরস্বামী।] 

দানপ্রস্তাবে | যত্রাধিকৃত্য গায়ভ্রীং বর্ণাতে ধর্্ববিস্তরঃ। বৃত্রান্থরবধোপেতং 
; তত্তাগবতমিষাতে | লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহসমন্থিতম্। প্রোষ্ঠপদ্যাং 

পৌর্ণমাস্যাং সষাতি পরমং পদম্। অষ্টাদশ সহশ্রাণি পুরাণং তৎ পরকীর্ডিত- 
মিতি ॥ পুরাণাস্তরে চ-_-গ্রন্থোহষ্টাদশসাহমো। ছাদশস্বন্ধসন্মিতঃ | ' হয়গুটীব-. 
বরহ্মবিদ্য। যত্র বুত্রবধস্তথ|। গায়জ্র্য। চ সমারস্তত্তদ্বৈ ভাগবতং বিছরিতি ॥ পশ্- 

০) ্রীস্তাগবতম্। 

্ 
ৃ 

দীগনী। 
তং ভর্গং পরং ব্রন্গ ধীমহি ধায়েম। নি ৬০০০) বহুত্বম্। বিভর্তি পুষ্ণাতি পালযতীতি 

ভর্গঃ। ভৃঞ্ো গমাদিত্বাৎ গঃ বাছল্যাদ্ গুণশ্চ। জগদধিষ্ঠানং পালককেত্যুক্তম্। কি) 

ভূজ্জতি নাশয়তীতি ভর্গঃ উণাঁদিকে1 গঃ নিরুক্তৌ। লোপগুণো প্রলয়কর্তীয়মিত্যর্থ;। 'কথং- 

ভূতং সবিতুঃ সবিতারং জগছুস্তবকারণম্। পূর্ব্ববৎ যী । অনেন জম্মাদ্যনা যত ইত্যাস্যার্থ 
উক্তঃ। তদিত্যস্যার্থঃ সত্যং পরমিত্যনেনৈবোক্তঃ যতে। ব্রদ্মৈবাবাধিতং সৎ অন্যদসৎ। 

জগদধিষ্ঠানত্বেন প্রলয়াবধিত্বং তৎকর্তৃত্বঞ্চোক্তম্। কথংভৃতং বরেপ্যং বৃণৌতি সর্ব্ষং 

ব্যাপ্পোতি ইতি বরেণ্যস্তম্। অন্য়ার্দিতরতশ্চার্থেঘিতানেন অয়মর্থ উত্তঃ উপাদানতয়] কার্যা- 

জাতব্যাপনাৎ। ব্রিয়্তে প্রার্থ্যতে চতুর্ধবর্গান্ সর্ব্রসৌ ইতি বরেণ্যস্তং সর্বসা দাতারং 

সর্ধশ্বরকেত্যর্থঃ । অতএব তস্যৈব ধ্যানমুচিতম্ এতৎ তু পরমিত্যনেনোক্তমূ। এতেন 

যদ্বরন্ধ হৃষ্িস্থিতিপ্রলয়কারি জগদধিষ্ঠানং জগছ্যাপি সর্বেশ্বরং তদ্ধযায়েমেত্যর্থঃ। এবমপি 
নির্লেপত্বমাহ দেবস্যেতি। দেবমিত্যর্থঃ | পূর্র্বদ্ধিভক্তিবাতাঁয় | দীব্যতি দ্যোততে 

প্রকাশতে দেব? । নিত্যং স্বগ্রকাশত্বেন নিরঞ্জন: । এতৎ তু শ্বরাড়িত্যনেন ধান্! ম্বেন দা 

নিরত্তকুহকম্ ইত্যনেন চোক্তমূ। কিঞ্চ দেবয়তি অসদপি সন্ত্রপেণ প্রকাশয়তীতি দেবঃ এতৎ 

তু ধত্র ত্রিসর্গোহমৃযেত্যনেনোজং মিথ্যাভূতস্য মায়াত্রিগুণসর্গস্য স্বসতয়া সন্বৎ প্রতীতিকরণাৎ। 
বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্তকত্বেন ক্্দ্য ভক্তিমুক্তিপ্রদত্বমাহ ধিয় ইত্যাদি ব্যাখ্যাতম্। ধিয়ো বুদ্ধিবৃতীঃ 

প্রচোদয়াৎ প্রবর্তয়তি । এতেন যঃ হৃষ্ট্যাদিকর্ত সর্ধ্েশ্বরঃ সর্বব্যাপী বুদ্ধিপ্রবর্তকঃ তং ধ্যায়েম 

সৎকর্মনহ্থ নোহন্মান্ প্রবর্ত্য ভক্তিমুক্তী দদাতু ইতি বাক্যার্থঃ। এতৎ সর্ধবং তেনেত্যাদিপদৈ- 
রুক্তমূ। যছা! রাহোঃ শির ইতিবৎ সবিতুরিতাত্রাভেদেহপি ভেদৌপচারং সবিতুর্জগৎ- 
কারণসা তৎ তং. ভর্গঃ ভর্গং তেজংম্বরূপং ব্রদ্ধ ধীমহীত্যন্বয়ঃ ৷ অন্যৎ সর্ব্বং পূর্বববদিতি। 

গায়জ্যাখ্যেতি । গায়ত্রীমন্ত্রেণ গায়ভ্রীপদেন বা আখ্যায়তে ঘা ব্রহ্মবিদ্যা স| রূপ্যতে প্রতি- 
গাদ্যতে যেনেতি তদ্রপং প্রতিপাদ্য প্রতিপাদকয়োরভেদবিবক্ষয়। বিদ্যান্বরূপমেব বা! প্রীমদ-, 

তাঁগবতমিত্যর্থঃ। ষথোঁক্তমিত্যনেন প্রতিজ্ঞাতং ' মৎস্যপুরাঁণবচনমুদাহরতি যত্রেতিসার্ধ- 

দ্বাভ্যাম্। অধিকৃত্য আশ্রিত্য। হেমসিংহসমদ্থিতং হুবর্ণসিংহাসনারূঢম্। প্রোষ্টপদ্যাং-। 

ভাত্রীয়ায়ামূ। পুরাণান্তরে চেত্যনেন প্রতিজঞাতং বামনপুরাণীয়ং ক্ষম্বপুরাণী়ঞ্ষ বচনমাহ 

৬৯ 



১৪ প্রীমন্ভাগবতমূ। [১ স্বং--১ অং। 

[ জ্রীধরস্বামী | ] 

পুরাণে চ অন্বরীষং গ্রাতি শ্রীগৌতমবচনম্। অন্বরীষ গুকপ্রোক্তং নিত্যং 
ভাগবতং শৃণু। পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়মিতি ॥ অতএব ভাগবতং 
নামান্তদিত্যপি ন শঙ্কনীয়ম্ ॥ ১ ॥ 

০৯০০০ চমক কি 

[দীপনী।] 
গ্রস্থোহষ্টাদশসাহম্র ইতি সার্জেন। হয়গ্রীবত্রক্গবিদ্য। হয়গ্রীবেণোক্তা ব্রহ্মবিদ্যা হষ্ঠদ্বন্ধীয়- 

নবমাধ্যায়প্রল্িদ্ধা ইতি। পদ্মপুরাণীয়পাতালখণ্ডবচনমাহ অশ্বরীষেতি সম্বোধনম্। শুকেন 

প্রোক্তং শুকপ্রোক্তমিতি । ন চৈবং সতি'শুকানুক্তস্য প্রথমক্ন্ধস্য দ্বাদশক্কন্ধীয়ষষ্ঠাধ্যায়ৈক- 

দেশাবধিসমাপ্তিপ্্যস্তস্য চ গ্রন্থস্য ভাগবতত্বাসিদ্ধমিতি বাচ্যম্ অনাগতাখ্যানেনৈব গায়- 

জ্যর্থদ্যোতকজন্মাদ্যস্যেত্যারভ্য বিষুরাতমমুমুচদিত্যন্তায়া অনাদিসিদ্ধীয়! ভাগবতসংহিতায়। 

ব্যাসাদধ্যয়নপূর্ব্বকং পরীক্ষিতং প্রতি শুকেনোক্তত্বাৎ। তথাহি-যত্রাধিকৃত্য গায়ক্রীং বর্্যতে 

ধর্মবিস্তরঃ | অষ্টাদশ সহস্ত্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্তিতম্। গ্রস্থোইষ্টাদশসাহলো। দ্বাদশস্বন্ধ- 

সম্মিতঃ।, গায়স্র্যা চ সারম্তত্তদবৈ ভাগবতং বিছ্ুরিতি। ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্ম 

সন্মিতম্। উত্তমঙ্লোকচরিতং চকাঁর ভগবানৃষিঃ ॥। তদিদং গ্রাহয়ামান হুতমাত্মবতীং বরম্। 

সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধতম্। স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজ পরীক্ষিতম্ 

(১ স্ত৩ অং ৪০৭ ৪১। ৪২ শ্লোং)। স বৈ মহ্যং মহারাজ ভগবান্ বাদরায়ণঃ। ইমীং 

ভাগবতীং পরীতঃ সংহিঅং বেদ্সশ্মিতাম্ (১২ ক্কং ৪ অং ৪২ ক্লোং) ইতি চ। যন! শুক- 

প্রো্ং গুকায় শুকস্য তৃপ্তয়ে প্রৌক্তং কখিতং ব্যাসেনেতি শেষঃ অশ্বায় ঘাস ইতিবৎ। 

তথাহি_-স সং হ্তাং ভাগবতীং কত্ানুক্রম্য চাত্মজমূ। শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং 

মুনিঃ.( ১ ক্বং ৭ অং ৮ শ্লোং)। অন্রানুক্রম্যশন্দেন শোধয়িত্বেতি জ্ঞেয়মূ। ন চ সংক্ষেপেণ 

কৃত্বেতি বাচ্যং। স বৈ নিবৃত্তিনিরতঃ সর্বব্রে।পেক্ষকো। মুনিঃ। কম্ষ* ব। বৃহতীমেতা মাত্মা- 

রামঃ সমভ্যসৎ (১ ক্ষং ৭ অং» শ্লোং)। হরেওপাক্ষিপ্তমতির্গবান্ বাদরায়ণিঃ | 

অধ্যগান্মহদ্রাখ্যানমিতি (১ ক্ষং ৭ অং ১১ শ্লোং) শান্জ্ুবিরোধাদিতি। পঠস্ব স্বমুখে- 

নাগীতি। অত্র অপীতানেন প্রতিনিধিনাপি পাঠয়স্বেতি সুচিতম্। অতএব ভাগবতং 

নামান্যদিত্যপি ন শঙ্কনীয়মিতি | 'অত্রোপাধ্যায়ঃ ননু লক্ষণমনুত্তৈ।ব দানশ্রবণাদিবিধানং 

যুক্তং ভগবত! প্রোজ্ং ভাগবতং ভগবত ইদং প্রতিপাদকং ভাগবতমিতি সমাখ্যয়ৈব ভাগবত- 

পদার্থজ্ঞানসম্ভবাদিত্যাশঙ্কায়ামাহ অতএবেতি । লক্ষণোক্তিপূর্বকং দাঁনপাঠনাদিবিধানা- 
£ দেবেত্যর্থ;। অয্নং ভাবঃ লক্ষণোক্তিং বিনা ভাগবতং দদ্যাদিত্যেবং দানাদিবিধানে এবক্চকার | 

[৮ ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপপবৎসলঃ (১ ক্ষং ৪ অং ২৪ স্লোং) ইত্যুক্ত্য1! ভগবদ্ধযাসপ্রণীতত্বেন পুরাণ" 

১ মাত্রস্য ভাগরততবস্তবাৎ শীবিষুশিবয়োর্বয়োরপি সি তত্প্রতিপাদকবিঝুশিবপুরাপাদে- 1 
স্থির সহস্র ্হস্র্ জা্ট িক্ির পাশ 
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রূপি ভাগবতত্বসস্তবাচ্চ ন সামগ্স্যেন পদার্থনির্শয়ঃ। তথাচ ভাগবতং নামান্াৎ শিববিষ্, 
পুরাণাঁদিকমেব স্যাৎ ইত্যতিব্যাপ্তিশঙ্কা স্যাৎ লক্ষণোক্তৌ তু যথোক্তশক্ষণলক্ষিতং শু: 

পরীক্ষিতসংবাদরূপং দাদশস্বন্ধাত্মক্ং ভাঁগবতমিতি বিশেষনির্ণয়েন ন শঙ্গনীয়ং শঙ্কিতুং যৌগ্যং , 

ন ভবতি সর্বত্র লক্ষণৌক্তেরতিব্যাপ্ত/দিনিরাসার্থায়াঃ সত্বাৎ। ইত্যপি ন*ক্নীয়ম্ ইঠ্যপি 

্রহ্মবিদ্যারূপন্নোক্তা1 কর্মবিদ্যাবনুমুক্ষভিরসেব্যমিত্যপি ন শঙ্কনীয়ম্ ইতি বোধ্যতে। পিবত 

ভাঁগব্তং রসমালয়মিত্যাদৌ। (১ ম্বং ৩ গ্লোং) মুক্তা দিসেব্যত্বস্য বক্ষ্যমাণত্বাচ্চেতি সন্তি- 

বির্ণভাবনীয়ম্। ১থাঁচ গারড়ে__অর্ধোহয়ং ব্রহ্ম ত্রীণাং ভাবতার্থবিনির্ণয়ঃ | গায়ভ্রীভাষ্যভূতো- 

ইসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ৷ পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাস্গবতোদিতঃ | গ্রন্থে হস্টাদশসাহস্রঃ 

শ্্ীমস্ভাগবত।ভিধঃ ইত্যত্রৈতস্য ত্রন্ষসথত্রার্থত্বাৎ ব্রহ্মবিদ্যারপত্বং ব্যঞ্জিতম্। বেদেধু সামবৎ 
পুরাণেষু শ্রেষ্ঠতবাঁৎ সাএরপত্বম্। কণ্মৈ যেন বিভাধিতোইহয়মি ধ্যপসংহারাৎ সাক্ষাৎ ভগ্বহুক্জ- 

ত্ম্। অতঃ সাক্ষান্তগবত। প্রোক্তং ভাগবতমিতি নিরুক্ত্যা যোগন্ধট়োহয়ং ভাগবতশব্দো! ন 

কেবলং যৌগিকঃ ইতি ন বিষুপুরাণাদের্ভাগবতর্বমতি। কিঞধ্চাত্র পরমহংসপরিত্রাজ কাচার্য্য- 

রামাশ্রমযতীন্রঃ--অথ ভাগবতং নামাগ্পিত্যপি ন শঙ্কনীয়মিতি শ্রীধরম্বামবুচনাচ্ছস্কা 
প্রাগপ্তীতি গম্যতে অন্যথ! ন শঙ্কনীয়মিতি কিমর্থমিতি চেৎ-উচ্যতে মীমাংসকবৈশেষিকাঁ- 

দিভিবেেদস্য প্রামাণ্য সাঁধিতমিতি প্রাগ্েদাপ্রামাণ্যশঙ্ক! স্থিতা ইতি ন স্বীক্রিয়তে যথা 

তথাত্রাপি স্বীকাধ্যমিতি। বস্তৃতস্ত ৪'ধরস্বামিনাং নায়মাশয়ঃ প্রাক্ শঙ্কা স্থিতেতি ক্ষিত্বত্ 

এব। তথাহি-সর্গীদীনি দশলক্ষণানি যত্রোক্তানি তদ্ভাগবতণিতি স্থিতে দ্বিতীয়্থন্বাস্য 

ভাগবতত্বমস্ত দশানামপি লক্ষণানাং সংক্ষেপেণোক্তত্বাৎ তৃতীয়াদীনামপি তরদস্ত সর্গাদ্যেকৈ- 

কস্যোক্তত্বাৎ প্রথমস্কদ্ধস্য তু ন কথমপি ভাগবতত্বম্ একস্যাপি লক্ষণস্যানুস্তত্বাদিতি 
শঙ্কতে কশ্চিৎ তৎ স্বামিভিনিরাক্রিয়তে অতএবেতি। অন্তৎ প্রথমব্যতিরিক্তং ভাগবত 

নামেত্যপি ন শঙ্কনীয়”প্রথমক্ষদ্ধবিশিষ্টমেব ভাগবতং জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ অতএব 

উক্তলক্ষণবশারদেব। অষ্টাদশসহত্রত্বদ্ধাদশস্বদ্ধসন্মিতত্বগায়ত্রীসমারন্বত্বাদীনাং প্রথমেন বিনা 

অসম্ভবাৎ উপোদ্ঘাভত্বেনাধিকারিনিরপণেন প্রথমস্যাপি ভাগবতত্বমস্তীত্যর্থঃ | যথ! 

অশেচ্য।(নথশোচন্ত্রমিত্যারভ্য (গীং ২ অং ১১ গ্লোং) ভগবদগীতাত্বেহপি ততঃ প্রাক্তনস্য ' 

্রন্থস্যোপোদ্ঘাতত্েন গীতাত্বমিতি। কিধ্চাত্র নব্যাঃ-_ভগবত্যা ইদং ভাগবতমিতি 'ধ্যুৎ 

পত্তয। গঙ্গেশোপাধ্যায়েন দ্েবীপুরাঁণমেব ভাগবতশব্দেন ব্যবহৃতমিতি রীত্য। পূর্বমপি সা 

শঙ্কাসীভন্রিবৃত্তয়ে স্বামিভিস্তথোক্তমিতি চেৎ মন্যসে মন্যতাঁম্। আস্তিকানাং শ্রুতিস্মৃত্যাদি- 

প্রামাণ্যাশঙ্কাভাবেহপি জৈমিনীয়ানাঁং বেদানাং কাঠককৌথুমাদিসমাখ্য।বদংশেন পৌরুষেয়ত্ব- 

মাশঙ্ক্য তৎসমাধানবদ[চারমাধবাদৌ স্বৃতীনামপ্রামাধ্যমাশঙ্ক্য তন্নিরাসবৎ ছুণানিখননন্তায়ে-, 
নৈতদ্দৃ়ীকরণস্যা বহাকত্বাৎ টাকাকারাণামিত্যবধেরম্। অলমত্র.বিস্তরেণেতি ॥ ১ ।. 

গজ 
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সিস্ট পির সি পা বিলি সি মি অলস সজল সপরপঠ পি 
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: শ্রীগণেশায় নমঃ। শ্রীকুলদেবতায়ৈ নমঃ শ্রীগোগীজনবল্লভায় নমঃ ॥ মুকং 
করোতি বাচালং পনুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যতকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ 
অথ' নানাপুরাণশাস্র প্রবন্ধে; কৃত্ব। চিত্তপ্রসাদমলতমানস্তত্র তত্রাপরিতুষায়ার- 
দোপদেশতঃ শ্রীমস্তগবদ্গুণবর্ণনপ্রধানং ভাগবতশাস্ত্রং প্রারিপ্ন্বেদব্যাসম্তৎ- 
প্রতিপাদ্যদেবতানুস্মরণলক্ষণং মঙ্গলমাচরতি জন্মাদ্যস্তেতি | অস্য  জগতো জন্ম- 
স্থিতিনাশা! যতো! ভবস্তি তথা কার্যযাকার্য্েযু ক্রমশোহন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং 
যোহস্তি ততঃ স্বতঃপিদ্ধজ্ঞানবান্ যো যন্মিন বেদে শুরয়োহপি মুহাস্তি তং বেদং 
ব্রহ্মণে মনসৈব প্রকাশিতবান্ কিঞ্চ যথা তেজোবারিমুদমন্থশ্রি্ন্তাঁবভাসঃ 
তেজসি বারিবুদ্ধিন্বগজলে মৃগভূষায়াং মৃদ্দি কাচাদৌ জলবুদ্ধিরিত্যাদি তথ! 
তগবংস্বরূপে মায়াগুণসর্গে। ভূতেন্দ্রিযদেবতারূপঃ সত্যঃ যৎসত্যতয়! মিথ্যাসর্গো- 
ইপি সত্যবৎ প্রতীয়তে কিঞ্চ স্বতেজস! সদ] নিরন্তং কপটং যন্মিশ্নেবংভূতে। যঃ 
সত্যরূপঃ পরমেশ্বরঃ তং বয়ং সশিষাঃ ধায়েম ॥ ১॥ 

শ্রীজীবগোস্বামিন| কৃতঃ ক্রমসন্দর্তঃ | 
:* জ্ীন্্ীরুষ্চচৈতন্তচন্ত্রায় নমঃ। 

 অজ্ঞানতিমিরান্ধগ্য জ্ঞানাগ্রনশলাকয়!। চক্ষুরুত্মীলিতং যেন তণ্ৈ শ্রীগুরবে 
নমঃ ॥ ১ ॥ শ্রীমস্ভাগবতং নৌমি যন্তৈকস্য প্রসাদতঃ। অজ্ঞাতানপি জানাতি 
সর্ব” সর্বাগমানপি ॥ ২ ॥ শ্রীভাগবতসন্দ্ডান্ শ্রীমদ্বৈষ্ঃবতোষণীম্। দুষ্ট 
ভাগবতব্যাখ্যা লিখ্যতেহত্র যথামতি ॥ ৩॥ যদত্র স্বলিতং কিঞ্িজ্জায়তেহনব- 
ধানতঃ | জয়ং ন তত্বৎকর্তণাং সমাহর্ত,মমৈব তৎ॥ ৪ ॥ যেষাং প্রোৎসাহনে- 
নাশ্সি গ্রবৃত্তোহত্যস্তসাহসে । তে দীনাপ্রহব্যগ্রাঃ শরণং মম বৈষবাঃ ॥ ৫| 

অথ শ্রীভাগবতলোকহিতাভিলাঁষপরতয়া শ্রীভাগবতসন্দর্ভনামানং গ্রস্থ- 
মারভমাণে। মহাভীগবতকোটবহিরস্তঘৃষ্টিনিষ্টস্কিতভগবস্তভাবধ নিজাবতার গ্রচাঁর- 
প্রচারিতস্বস্বরূপভগবৎপদকমলাবলম্থি ছুর্লভগ্রেমপীযৃষময়গঙ্গা প্রবাহসহত্রং স্ব- 
সম্প্রদায়সহআাধিদৈবং প্রীপ্রীকুষ্*চৈতন্তদেবনামানং  ভগবস্তং কলিযুগেহন্রিন্ 
বৈষ্ণবজনোপান্তাবতারত়ার্থবিশেষালিঙ্গিতেন শ্রীভাগবতসংবাদেন স্তৌতি। 
“্কৃষ্বর্ণ বিষারুষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্রপার্যদম। যজৈঃ সঙ্ীর্ভন গ্রাযৈর্যজস্তি হি সুমে- 
ধসঃ॥৮ একাদশস্বন্বস্ত কলিযুগোঁপাস্ত প্রসঙ্গে পদ্যমিদম্। অস্যার্থবিশেষস্তত্রৈব 
দর্টাতে । ততির্গলিতার্থমাহ। অন্তঃ কুষ্ণং বহির্ণৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং | 
কলৌ সন্ীর্ভনাদ্যৈঃ শ্মং কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥ অথ নিজগুরুপরমগ্ডর 
স্তোতি। জয়তাং মথুরাতৃমৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ। যৌ বিলেখয়তস্তত্বজ্ঞাপকৌ 

'পুস্তিকামিমাম্॥ তৌ সন্তোষয়তা সস্তো শ্রীলরূপসনাতনৌ। দাক্ষিণাত্যেন : 
ভট্টেন পুনবেতদ্বিবিচ্যতে ॥. তপ্যাদ্যং গ্রন্থনালেখং ক্রাস্তব্যুৎক্রান্তথগ্ডিতং। 
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[ প্রীজীবগ্োস্বামী ] 

পর্যযালোচ্যাথ পর্য্যায়ং ক্ত্বা লিখতি জীবকঃ || € পূর্ধ্ং যান্যেব বাফ্যানি 
ধৃতান্তর্থবিশেষতঃ ৷ তানি মৃলক্রমেণাপি ধার্ধ্যাণি ক্রমলব্ধয়ে ॥ ধার্য্যাণ্যর্থ 
বিশেষার্থমধৃতান্তপি কানিচিৎ। তত্রেতিশবঃ কর্তব্য: ক্ষচিদ্ব্যাখা। চ কেবলা! *" 
স্থানঞ্চ মুহুরঙ্কাভ্যাং জ্ঞেয়ং সনার্ভবাক্যয়োঃ | তত্রাঙ্কাম্তত আশবা” তদ- 
হ্কাদিঘতীষ্যতাঁং ॥ ব্যাশবাৎ তদ্গতব্যাধ্যাগতং তদ্বাক্যমীয়তাং। তথা পুন- 
শ্চেতিশবাাদন্যত্রাপীতি দৃশ্ততাং ॥ যত্র ব্যাখ্যাগতং বাধ্যধ্যাখ্যানং তচ়িদা- 
কতে। দো তত্র গ্রণবৌ লেখ্যো তয়ো"ধ্যস্ গৃহাতাং ॥ যঃ স্বষ্ধাধ্যায়য়োরঙ্কঃ 
সতু তচ্ছেদকঃ স্ফুটং। ন তত্র প্রণবাপেক্ষাপীতি সর্বত্র বীক্ষ]) তা২॥) অত্র 
সর্ঝপ্রস্থার্থং সংক্ষেপেণ দর্শয়গ্রপি মঙ্গলমাচরতি। ল্য ব্রন্মেতি পংজ্ঞাং ক্কচিদপি 
নিগমে যাতি চিন্নীত্রণত্তাপ্যংশো। যন্ত।ংশটৈঃ শ্যৈধিভবতি বশয়ন্নেব মামা 
পুমাঁংশ্চ। একং যস্যৈব রূপং বিলসতি পরমে ব্যোয়ি নারায়ণাখ্যং স শ্রীকৃষে! 
বিধ্তাং স্বমমিহ ভগবান্ প্রেম তংপাদভাঙ্কাং॥ অথৈবং নুচিতানাং প্রীকৃষ্খবাচা- 
বাঁচকতালক্ষণসন্বন্কতদ্তজনলক্ষণাভিধেয়ততপ্রেমলক্ষণগ্রয়োজনানাং নির্ণয়ায় 
ূর্বং তত্বসনাদিষট্দন্দর্ভা নিরূপিতাঃ। অধুনা তু শ্রীমস্ভাগবতক্রমব্যাথ্যা- 
নায় তত্রাপি সন্বন্ধাভিধেয় গ্রয়োজননির্ণয়দর্শনায় চ সপ্তমঃ ক্রমসন্দর্াইয়- 
মারভ/তে । শ্্রীভাগবতনিধার্থ|! টীকাদৃষ্টিরদায়ি যৈঃ| শ্রীধরম্বামিপাদাংস্তান্ 
বন্দে ভক্তেষিরক্ষকান্॥ স্বামিপাটৈর্ন যহ্ধযক্তং যদ্ধ্যক্ং চাশ্ফুটং কচিৎ। 
তত্র তত্র চ বিজ্ঞেয়ঃ সন্দর্ভঃ ক্রমনামকঃ ॥ (অথাত্র পরিভাষেয়ং *্জঞাতৃত্তযা 
যদ্যপেক্ষাতে। মূলং সটীকমঞ্কাদৈ,ঃ পরিচ্ছেদ্যং সহানর়্॥। অঙ্ক! বাক্যাস্ত 
এবাত্র দেয়া পদ্যান্ততো ন তু। বছপদ্যৈকবাক্যত্বে গর্ভাঙ্ক! বিন্দুমস্তকীঃ ॥' 
যন্মিন পদ্যে নাস্তি টীকা তাপ্যস্কেন যৌহয়েৎ। একপদ্যান্যবাক্যত্বে ' 

'খ্যাশবাস্ত্র কাস্তকাঃ ॥ বহুপটদ্যকবাক্যত্বেহপ্যমী জ্ঞয়ান্তথাবিধাঃ | যথার্ধীকং 
সুগ্বকঞ্চ ত্রিকমিত্যাদুুদাহতিঃ |) 

জন্মাদ্যস্যেত্যত্র শ্রী্রীধরম্বামিচরণানাঁময়মতি প্রায়; । পরং পরমেশ্বরমিতি। « 
ন পুনরভেদবাদিনামিব চিন্াত্রং বন্ষেত্যর্থঃ ধোয়ধ্যাতৃধ্যানভেদাবগমাৎ। 
সত্যমিতি। তছুপলক্ষণত্বেন সত্যং জ্ঞানমনস্তং ত্রন্ধেত্যুক্তলক্ষণমিত্যর্থ;। 
অথ কম্মাছুচাতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি চেতি শ্রতেঃ। বৃহত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ. যদ্- 

ব্রহ্ম পরমং বিছুরিতি বিষুপুরাণোক্তাচ্চাত্রাপি শক্তিমত্ধেন ব্রহ্মশব্দম্য পরমেশ্বর-. 
বাঁচকত্বাৎ॥ তত্র সত্যত্বনাধকং যত্র ত্রিসর্গো মুষেতি। যত্র যদাশ্রয়তয়ে- 
ত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ তেজ ইতি। তদ্বদ্যত্রারোপিত ইত্যর্থঃ। তদারোগ- 
কর্তৃবং চাম্মাকং জীবানামেবেতি লভ্যতে । যত্রারোপ্যতে তচ্চ পরং যদ্যচেতনং 
চেতনং বাস্তাত্বদা জীবানামেবারোপকর্তৃত্েন তত্র স্বাঁজ্ঞানন্ত ত্রির্গস্ত সম্বন্ধো 
সৎ কিন্তু জীবেত্ঘেব মরীচিকাদাবিব জলাদেস্তদ্ত্রমহেত্বজ্ঞানন্ত চ। কিব্ত্র তত্ব 

পি লিলি লোস্মি সি তাস্সিিস্তি লা পো ক সি বোস এসি পিসি লো পাঠা পা লো 
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[ প্রীজীবগোম্বামী |] 

চেতনং অভিজ্ঞ ইতি যোজযিষ্যমাণত্বাৎ। তত্রৈব স্বরাড়িত্যনেন জ্ঞানরগ- 
স্যাপি শ্বরূপজ্ঞানেনৈব জ্ঞাতৃত্বাঙ্গীকারাচ্চ । ততো যদ্যষ্ট্যংশোপাধিত্বেন জীব 

'ত্রান্তাঃ স্থ্যপ্তচ্চ সমষ্টপাধিত্বেন স তু স্থৃতরাং তাদৃশঃ স্যাদিত্যাশঙ্কামনূদ্য 
সিদ্ধান্তয়তি যত্রেত্যনেনেতি । মহসেতি স্বতঃসিদ্ধপরমজ্ঞানশক্তিত্বেনেত্যর্থঃ 
তথাগ্রে ব্যাধ্যাস্যমানত্বাৎ। ন্বরূপমাত্রে বাচ্যে স্বশব্দেনৈব চরিতার্থতা স্যাঁৎ। 
কথঞ্চি তন্মাত্রে বাচ্যেইপি হেতুত্বলক্ষণেন তৃতীয়ার্থেন তচ্ছ্তিত্বমেব 
বোধয়ে। দ্বিতীয়াদীনাং প্রাতিপদিকাধিকার্থ এব বিহিতত্বাৎ। তস্য চ 
জ্ঞানোপাধিরূপত্বে স্বশব্দবৈয়র্ঘ্যং স্যাৎ। কুহকমত্র মায়োপাধিকতভ্রমপরা- 
ভবঃ মাক়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবন্তল্য স্থিত আত্মনীতি শ্রীমদর্জুনবচনাৎ। কিন্তু 
যত্রেত্যনেন লব্মপ্য পরমেশ্বরস্য চিন্মাত্রেণ শ্বরূপাংশেন সততান্থভূয়মীনস্বীভে দ- 
মেবাবলম্ব্য ভ্রমাধিষ্ঠানত্বং স্বীক্কৃতং ন তু জীবস্য শ্বাভেদমননাংশেন | পরমে- 
শ্বরস্য তু ধাতুরপি (ধ্যাতুমপি ) প্রার্থনীর়তয়! স্বান্থুভবাতীতত্বাত্বদ্ে কবস্তত্বং 
ব্যাহন্ঠেতেতি বিবেচনীয়ম্। অথ তত্তৎ সর্বং ঘটঘ্িতুং তটস্থলক্ষণং জন্মাদ্যস্ত 
যত ইতি। নতু মরীচিকাঁদৌ জলাদিবৎ কেবলমারোপিতং শ্বতত্বন্তত্র সিদ্ধং 
কিত্বনঃ্দিপরম্পরয়! তত্রেব যদারোপিতত্বং তন্মাত্রসিদ্ধত্বাদযত এবান্ত জন্মাদীতি 
গম্যতে তত্ৃষ্টান্তেনৈব জন্মাদিসিদ্ধৌ জন্মাদ্যন্ত যত ইত্যস্য পুনরুক্তত্বাপাতাৎ। 
ততোহন্ত জন্মাদৌ হেতুঃ অন্বয়াদিতরতশ্চার্থেঘিতি। তত্র প্রথশোহ্থস্ত অন্ব- 
যবে তন্যৈব কারণত্ববোধকঃ ব্যতিরেকেণ তদকাধ্যপ্যাসত্ববোধকো! জ্ঞেয়ঃ। 
অত্র ব্যতিরেকপর্রেনার্থেতরদাক্ষেপলব্ধম। তচ্চ খপুষ্পাদিরূপমিতি তথা 

'ব্যাখ্যাতং। দ্বিতীয়স্তৃতীয়শ্চ তস্য কারণত্বং বিশ্বস্য কাধ্যত্বং বোধয়তীতি। 
অত্র দ্বিতীয়ে ত্বর্থশব্দঃ কার্য্যকারণপরঃ ৷ কারণস্য স্বাবস্থায়াং কার্য্যাবস্থায়া- 
ধানবৃত্তিত্বং। কার্য্যাণান্ত পরম্পরং কারণাবস্থায়াঞ্চ ব্যাবৃত্তিত্বং জ্ঞেয়ং। 
এবং শৃন্তবাদারস্তবাদে পরিহৃতৌ । তথাচ বহিমুথ প্রবৃত্র্থং যুক্কীঃ প্রদশ্য 
অন্তমুখান্ প্রতি শান্ত্রযোনিত্বাদিতি ন্যায়েন শ্রুতীরদর্শয়তি তথা চেতি। অত্র 
চ যতো বা! ইমানি ভূতানি ইত্যাদিবাক্যবদ্যতিরেকোহপি ভ্ঞেয়ঃ। কথমসতঃ 
সজ্জায়েতেত্যাদি ৷ তত্র তস্য মরীচিকাদৃষ্টান্তেন প্রাপ্তমচেতনত্বং স্পষ্টমেব নিবা- 
রয়ন পরমতং প্রধানঞ্চ প্রত্যাচষ্টে তহীত্যাদিনা। অভিজ্ঞ ইতি । তত্রান্ত তাব- 

-দ্রচৈতনত্বং অভি সর্বতোভাবেন চ তজ্জ্ঞাতৃত্বং শ্ুয়তে ইত্যর্থ:। তত্বৎসর্বব- 
বিচাঁরাত্মকত্বাদীক্ষণস্য। ঈক্ষতের্নাশবমিত্যস্যায়মর্থঃ। পরমতং প্রধানং বিশ্ব- 
কারণং ন ভবতি ন বিদ্যতে শব্খঃ প্রমাণং যত্র তথাভৃতং হি তৎ। কুতোহশবত্বং 
তস্া তত্রাহ ঈক্ষতেরিতি। সচ্ছব্দবাঁচ্যকারণব্যাপারাভিধাযিত্বেন তত্রেক্ষ- 
ধাতোঃ শ্রবণাঁৎ। ঈক্ষণঞ্চ চেতন এব সম্ভবতি প্রধানং ত্বচেতনমিতি | নম্থ 
যত্র ত্রিসর্গ আরোপ্যতে তদ্তবত্বচেতনং যন্তারোপকর্তী জীবঃ স থলু সর্বারোপক- 
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ত্বাচ্চেতনঃ সর্বজ্ঞশ্চ স্যাৎ। তস্য চ বহু স্যামিত্যাদিবাক্যং স্বাজ্ঞানক্পিত: 
ত্বেন স্বপ্রদ্রব্যবৎ স্বাভেদাপেক্ষয়েতাশঙ্ক্যাহ তি কিং জীবঃ স্যাদিতি। সিদ্ধা- 
স্তয়তি নেত্যাহেতি। পরসিদ্ধজ্ঞানত্বেন সর্বজ্ত্বং সর্বত্র তব্চ ন স্যাৎ। তন্মা 
দত্তর্য্যামিশ্রত্যুক্ততৎসিদ্ধজ্ঞানত্বেনারোপণকর্তৃত্বমপি তত এব দিদ্ধ্যতীতি' কর্তৃত্ব, 
মপি তস্যৈব স্যাদদিতি ভাবঃ। তত্রোদাহরণাভাসেন বিরিঞ্চেঃ ম্বতঃসিদ্ধ" 
জ্ঞানত্বমাশঙ্ক্যাহ তহি কিমিতি। সিদ্ধান্তয়তি নেতাাহ। তেন ইতীতি। তদ্দেবং 
জ্ঞানপ্রদত্বেন মোক্ষপ্রদত্বমপি দর্শিতং । এবং জীবস্য তদজ্ঞানস্য চ ত্মা- 
দত্যান্তভেদ্রাপ্তাবপি সিদ্ধান্তিতং সত্যস্ত্যিনেনৈব ৷ তৎনভয়ৈব সর্বমত্তাশ্বীকা- 
রাঁৎ। তদেবং সর্বসত্বাপ্রদং সর্ধাধিষ্ঠানং সর্বদোধাম্পুষ্টং শ্বরূপসিদ্ধসর্বব- 
জ্ঞানাদিসমবেতং সর্ধকর্তৃমোক্ষদাতি চ সত্যাঁনস্তানন্দ জ্ঞানস্বরূপং পরং ধ্যেয়মিতি 
বাক্যার্থ। ম্বতঃসিদ্ধজ্ঞানাদিত্বং শারীরকভাষ্যাদে চেক্ষতের্নাশবমিতাত্র 
হ্বীকৃতং গ্রকৃতিক্ষোভাৎ পুর্ববমীক্ষণাঁজুপপত্ত্যা । মন্ত্রী চেমাবুদাহৃতো। । অপাণি- 
পাঁদে জবনে গৃহীত পশ্ঠত্যচচ্ষঃ স শৃণোত্য কর্ণ; । স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্ত 
বেত্বা তমাহুরগ্র)ং পুরুষং পুরাঁথমিতি । ন তসা কার্ধ্যৎ করণঞ্চ বিদাতে ন 
তৎসমশ্চাঁভ্যধিকশ্চ দৃ্ঠতে ৷ পরাস্য শক্তিবিবিটৈব শরীয়তে স্বাভাঁবিকই জ্ঞান- 
বলক্রিয়া চেতি চ। অত্রা্বৈতবাদিনঃ সমাদধতে । যদিজ্ঞেয়ং সত্যং স্তাঁৎ 
তদ| তসা জ্জাতৃত্বমপি তথা স্যাৎ। ত্রিসর্গস্যাজ্ঞানকল্লপিতত্বাদজ্ঞানস্য সর্তভা- 
সত্তাভ্যামনির্বচনীযত্বাঁদজ্ঞানিনে। জীবস্য চ তেনাভ্ঞানেটৈব পৃথক গ্রতীজ্ঞ্াৎ 
সত্যত্বং নাস্তযেব ততো জ্ঞাতৃত্বমপি তত্র নান্ত্যেব তথা শক্তন্তরমপীতি। 
বৈষ্থবাস্ত তদ্রভ্যপগমবাঁদেনৈবং বদস্তি। তর্হি মিখ্যেবেদং জীবানাং ভাঁতী- 
ত্যপি জ্ঞানং তপ্যাব্যভিচারি স্যাৎ। যেন চ'জ্ঞানেন মৃষা নিরস্যতে তন্ত তু 
সত্যত্বমেব স্যাৎ। কিঞ্চবিশ্বকার্ধ্যান্তথান্নুপপত্ত্যা যথ!| পরমকারণরূপং তদভ্যুপ- 
গম্যতে তথা তঙ্ছুক্তিরপি স্বাভাবিক্যেবাভ্যুপগম্যতে | কার্্যবিশেষোত- 
পত্তৌ কিঞ্চিংকরত্বেনৈব কাঁরণতয়! বস্তবিশেষাঙ্গীকারাৎ। কিঞ্চিংকরত্বমে 
স্বাভাবিকশস্তিরিতি। তদেবমজ্ঞাঁনাতিরিক্তস্বাভীবিকজ্ঞীনেন স্বগতবিশেষত্তে 
প্রাণ্তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি প্রতিপাদিতং। তদেব স্বরূপশক্কি- 
রিতি সৈব সর্বং ভগবত্বং সাঁধয়েৎ। তেনে ব্রহ্গ হৃদেতি ব্যঞ্জিতমস্যৈব মহতো! 
ভূতস্য নিশ্বসিতনেতদ্যদৃথ্থেদ ইত্যাদিশ্রত্যন্তরং | তস্য চ নিশ্বাসস্যাপ্রাতত্ব- 
ব্যঞ্জকং নাসদাসীনে নদাসীৎ স আসীদিতি শ্রত্যন্তরঞ্চ সমুদ্দিতং সপ্তস্যা- 
প্রাকৃতমৃত্তিমত্বমপি ব্যঞ্জয়তি ততন্তন্নিষেধস্ত প্রাকৃতপরিচ্ছিন্ননিষেধপর এর। 
যথোক্তং দ্বিতীয়স্কান্ধে বৈকুষ্ঠবর্ণনে । নযত্র মায়েতি। দশমে চ দর্শয়ামাস 
লোকং স্বং গোঁপানাং তমসঃ পরমিতি। অতঞএবাজ্মারামাণামপি তচ্ছক্তি-. 
বৈভবানুভবে পরমানন্নবিশেষে। জায়তে। আত্মারামাশ্ মুনয় ইত্যাদিভ্যঃ। 
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অতো জীবানাং তাদুপশক্তোব তদীয়রশিস্থানীয়ত্বেন নিত্যসিদ্ধানাং তন্মীয়া- 
বৃতজ্ঞানান1ং তজ্জ্ঞানসিদ্ধয়ে স এব ধ্যয় ইতি। তং ধীমহীত্যাদি প্রমাণ- 
'বচনে গায়ভ্রীশবেন তৎহুচকতদব্যভিচারিধীমহিপদসঙ্গলিততদর্থ এবেষ্যতে। 
সর্ষেষামপি মন্ত্রাগামাদিরূপায়াস্তস্যাঃ সাক্ষাল্লিথনানর্ত্বাৎ । তদর্থতা চ। 
লম্মাদান্ত যত ইতি প্রণবার্থঃ সষ্ট্যা্দিশক্তিমত্তত্ববাচিত্বাৎ। যত্র ত্রিসর্গো 
মুষেতি ব্যাহ্ৃতিত্রয়ার্থঃ। উভয়ত্রাপি লোকত্রয়স্য তদনন্ত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ। 
স্বরাঁড়িতি সবিতৃপ্রকাশকপরমতেজোবাচি | তেনে ব্রহ্ম হৃদেতি বুদ্ধিবৃত্তি- 
প্রেরণাপ্রবর্থনা হুচিতা। তদেবং কপয় শ্বধানায় বুদ্ধিবৃত্তিং প্রেরয়তাদিতি 
ভাঁবঃ। তচ্চ তেজঃ অন্তস্তদ্র্ম্োপদেশাদিত্যাদিসংপ্রতিপন্নং যন্ূর্তং তদনা- 
দ্যনন্তমূর্তিমদেব ধ্যেয়মিতি ॥ এবমগ্লিপুরাণে গায়ন্রার্থ; শ্রীভগবানেবাভিমতঃ। 
তচনানি তৰসন্দর্ভে দৃশ্বানি। অব্্ৈবাগ্রে দর্শধিতব্যানি। ধর্ম্ববিস্তর ইত্যা্র 
ধর্মশব্দঃ পরমধর্্মপপরঃ | ধর্শঃ প্রোজ্বিতকৈতবোহত্র পরম. ইত্যত্র প্রতিজ্ঞাত- 
ত্বাৎ। স চ ভগবদ্ধ্যানাদিলক্ষণ এবেতি ব্যক্তীভবিষাতি। বৃত্রাস্থরবধো- 
পেতমিতি ত্য পরমভাগবতত্বাত্বদ্ধধরূপচরিতং শ্রীভাগবতলক্ষণত্বেন ধৃতং। 
পুরাঁণান্তরে বামনসংজ্ঞে | হয়গ্রীবব্রহ্গবিদ্যেতি বুত্রীম্বরবধসাহচর্য্যেণ নারায়ণ- 
বর্মৈবোচ্যতে | হয়গ্রীবশবেন হাত্রাশ্বশিরা দধীচিরেব লভ্যতে। তেনৈব 
চ প্রবন্তিত। নারায়ণবর্শাখ্যা ব্রহ্মবিদ্যা । তশ্যাশ্বশিরস্ত্ং ষষ্ঠে। যদ্ধী অশ্বশিরো- 

নঠুমত্যত্র গ্রসিদ্ধং নারায়ণবর্মণে ব্রহ্মবিদ্যত্বঞ্চ। এতৎ শ্রুত্বা ত্বথোবাঁচ 
দধ্যঙ্ঙাথর্বণন্তয়োঃ,। প্রবর্গ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ সতকৃতোহসত্যশঙ্কিত ইতি টীকো- 
খাঁপিতবচনে চেতি । এবং স্কান্দ প্রভাসথণ্ডে চ। যত্রাঁধিকৃত্য গায়জ্রীমিত্যাদি । 
সারন্বতশ্ত কল্পপ্য মধ্যে যে স্থ্যর্নরামরাঃ। তদ্বৃত্বাস্তোদ্তবং লোকে তচ্চ ভাঁগ- 
বতং স্বৃতং | লিখিত্বা তচ্চেত্যাদি। অষ্টাদশ সহম্রাণীত্যাদীতি । শ্ীমস্ভাগ- 
বতশ্য শ্রীমন্তগবৎপ্রিয়ত্বেন ভাগবতাভীষ্টত্বেন চ পরমসাত্বিকত্বমাহ পদ্মপুরাঁণে চ 
ইতি। তত্রৈৰ চ প্রীগৌতমন্তান্বরীষং প্রতি প্রশ্নঃ | পুরাণং ত্বং ভাগবতং 
পঠসে পুরতো হরেঃ। চরিতং দৈত্যরাজন্ত গ্রহাদস্যান্থভূয়তে। তত্র বঞ্চুলী- 
মাহায্যে তদ্য তশ্শিনুপদেশঃ | রাত্রৌ তু জাগরঃ কাধ্যঃ শ্রোতব্য! বৈষ্ঃবী 
কথ! । গীতা নামসহশ্রঞ্জ পুরাণং শুকভাধিতং। পঠিতব্যং প্রযত্েন হরেঃ সস্তোষ- 
কাঁরণমিতি। গ্বান্দ প্রহলাদসংহিতায়াং দ্বারকামাহাস্ম্যে | শ্রীমস্তাগবতং ভক্ত্য! 
পঠতে হরিসন্লিধৌ। জাগরে তৎপদং ঘাতি কুলবুন্দসমন্ধিত ইতি । শ্রীতত্ব- 
বাদিধৃতে গারুড়বচনে চ পূর্ণঃ সোহয়মতিশয়ঃ । অর্থোহয়ং বরঙ্গস্থত্রাণাং 
ভারতার্থবিনি্ণয়ঃ। গায়ভ্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ। পুরাণানাং 
সামব্ধূপঃ সীক্ষান্তগবতোদিতঃ ৷ দ্বাদশস্বন্থাযুক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ | 
গ্রন্থোহষ্টাদশসাহত্রঃ শ্রীমত্তাগবতাভিধ ইতি। ব্রহ্গস্থত্রাণামর্থঃ তেষামকৃত্রিম- 
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ভাষ্যতৃত ইত্যর্থঃ। তক্াত্তসাষ্যভূতে স্বতঃসিদ্ধে তন্মিন্ সত্যর্বাচীনমন্যাদন্যদ্- 
ভাষ্যং স্বম্বকপোলকল্লিতং তদমুগতমেবাদরণীয়মিতি গম্যতে । ভারতপ্যার্থ- 
বিনির্ণয়ো যত্র সঃ। ভগবত্যেব তাৎপর্যযাৎ তস্যাপি। যদ্বা ভারতার্থল্য 
বিনির্যয়ো বেদার্থতুল্যত্বেন বিশিষ্য নির্ণয়ো যত্রেতি। গায়ভ্রীভাস্থ্য রূপো- 
ইসাবিতি। যত দ্বাদশে ও নমস্ত ইত্যাদি গদ্যেযু তদর্থত্বেন হুরধ্যঃ স্ুতঃ " 
তৎ পরমাত্বদৃষ্ট্যেব ন তু স্বাতস্ত্েণেতাদোষঃ। যখৈবাগ্রে ভ্শেনক- 
বাক্যং। ব্রুহি নঃ শ্রন্দধানানাং ব্যহ: শূর্ব্যাত্মনো। হরেরিতি। ন চাস্য 
ভর্গপা হৃর্য্যমগুলমাত্রাধিষ্ঠানত্বং মন্ত্রে বরেণ্যশবেনাত্র চ গ্রন্থে পরশব্দেন 
পারমৈশরর্ম্যপর্যযস্ততায়। দর্শিতত্বাৎ | তদেবমগ্রিপুর।ণেংপৃযুক্তং । ধ্যানেন পুরুষো- 
হয়ঞ্চ দ্রষ্টব্যঃ হুর্য্যমগ্ডলে। সত্য সদাশিবং ব্রহ্ম তথ্িষ্োঁঃ পরমং গ্রদ- 
মিতি। শ্রীমন্তাগবতাঁভিধ ইতি । ভাঁগবতত্বং ভগবত্প্রতিপাদকত্বং। শ্রীমত্বং 
ভগবন্নামাদেরিব তাদৃশস্বাভাবিকশক্তিমত্বং। নিত্যযোগে মতৃপ্। অতঃ 
সমন্ততয়ৈব নির্দিশ্ত নীলোৎপলবত্তন্নামত্বমের বোধিতং। অন্যথ! ত্ববিমুষ্ট- 
বিধেয়াংশতাদোষঃ স্যাৎ। অতএবোক্তং শ্রীমপ্ভাগবতে মহামুনিরূতে ইতি। 
গারুড়ে চ। গ্রস্থেহষ্টাদশসাহত্রঃ শ্রীমপ্ভাগবতাভিধ ইতি। স্কান্টে চ। 
শ্রীমস্তাগবতং ভক্ত্যা পঠতে হরিসন্লিধাবিতি। টীকাকৃত্ভিরপি শ্রীমস্তাগ- 
বতাভিধ ইতি। অতঃ কচিৎ কেবলভাগবতাখ্যত্বত্থ সত্যভাম1 ভাঁমেতি- 
বৎ। পুরাঁণানাং সামরূপ ইতি ' বেদেষু সামবৎ পুরাণেষু শ্রেষ্ঠ 'ইতাঞ্ু 
সাক্ষাৎ ভগবতোদিত ইতি। কশ্মে যেন বিভাষিতোহয়মিত্যুপসংহারবাক্যান্ু- 
সারেণ জ্ঞেরং। শতবিচ্ছেদসংযুত ইতি বিস্তরভিয় ন বিত্রিয়তে। সম্বৎসর- 
প্রদীপধৃতস্কান্দবচনে। তদেবং শ্রীমপ্ভাগবত' সর্বশাস্ত্রক্রবর্তিপদমাপ্তমিতি " 
স্থিতে হেমসিংহাসনারূঢুমিতি তৈর্ষদ্যাখ্যাতং তদেব যুক্তং। অতঃ শ্রীমত্তাগ- 
বতস্যৈবাভ্যাসাবশ্তবুত্বং শ্রেষ্ঠত্্চ স্কান্দে নির্ণীতং। শতশোহথ সহতৈশ্চ 
কিমন্যৈঃ শান্ত্রসংগ্রহৈঃ। ন যস্য তিষ্ঠতে গেছে" শাস্ত্রং ভাগবতং কলো। 
কথং স বৈষ্ঞবে। জ্ঞেয়ঃ শাস্্রং ভাগবতং কলৌ । গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য স বিগ্রঃ 
শ্বপচাঁধমঃ ॥ যত্র যত্র ভবেদ্ধিপ্র শান্ত্রং ভাগবতং কলৌ। তত্র তত্র হিরর্বতি 
ত্রিণশৈঃ মহ নারদ ॥ যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে। 
অগ্টাদশপুরাণানাং ফলং প্রাপ্পোতি মানব ইতি। তদেবং পরমার্থবিবিৎসুভিঃ 
ল্ীভাগবতমেব সাম্প্রতং বিচারণীয়মিতি স্থিতং। অতএব সংস্বপি নানাশাস্ত্রে- 
ঘেতদেবোক্তং। কলৌ নষ্টদ্ৃশামেষ পুরাণার্কোহধুনোদিত ইতি। অর্কতা- 
রূপকেণ তদ্ধিন! নাঁন্যেযাঁং সম্যগ্বস্তপ্রকাঁশকত্বমিতি প্রতিপদ্যতে। যস্যৈষ 
শ্রীমত্তাগবতপ্য ভাষ্যভূতং শ্রীহয়শীর্যপঞ্চরাত্রে শান্ত্রকথনপ্রস্তারে গণিতং 
1 তন্ত্স্ত ভাগবতাভিধং তন্ত্ং। যস্য সাক্ষাৎ প্রীহনুমস্তাষ্য-বাসনাভাষ্য-সবস্কোক্তি- 

মি-৯- 
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বিদ্বংকামধেনু-তত্বদীপিকা-ভাবার্থদীপিকা-পরমহংসপ্রিয়া-গুকহৃদয়াদয়ে। ব্যাখ্যা- 
্রন্থান্তথা মুক্তাফলহরিলীলাভক্তিরত্বাবল্যাদয়ে! নিবন্ধাশ্চ বিবিধ1 এব তত্তপ্মত- 
প্রসিদ্ধমহাম্থভাবকৃত। বিরাজস্তে । যদেব চ হেমাপ্রিগ্রন্থসা দানখণ্ডে পুরাণ- 

 দ্বানপ্রস্তাবে মতন্পুরাণীয়তল্লক্ষণধূত্যা প্রশন্তং। পরিশেষণপ্স্ত কালনির্ণয়ে চ 
কলিষুগধর্শনির্ণয়ে কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা ইত্যাদিকং যদ্বাক্যত্বেনোখাপ্য যৎ- 
প্রতিপাদ্যধর্ম এব কলাবঙ্গীকৃতঃ। সংবৎসরপ্রদীপে চ তৎকন্তরা শতশোহথ 
সহক্ৈশ্েত্যা্দিকং প্রাগ্দর্শিতস্কান্দবচনজাতমুখাপ্য সর্ধকলিদোষতঃ পাঁবিত্র্যায় 
'কতিচিচ্ছীমস্তাগবতবচনানি লেখ্যানীতি লিখিতানি। অবএব সর্বগুণযুক্তত্ব- 
মন্তৈব দৃষ্টং ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতব ইত্যাদৌ। বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ 
প্রতৃর্মিত্রং প্রিয়েব চ। বোধয়স্তীতি হি প্রাহস্ত্রিবৃত্তাগবতং শ্তমিতি মুক্তা- 
ফলে হেমাদ্রিকাঁরবচনে চেতি। মাতম্তাদীনাং যৎ পুরাণাধিক্যং শ্রয়তে তৎ 
ত্বাপেক্ষিকমিতি। 

অথ স্বব্যাথ্যা । জন্মাদ্যন্তেতি। অত্র পূর্বার্ধস্তার্থ: | অর্থোহয়ং ব্রহ্গ- 
হুরীণামিতি গারুড়ৌোক্তেরস্ত মহাপুরাণস্ত ব্রহ্মস্থত্রাক ত্রিমভাষ্যাত্বকত্বাৎ প্রথমং 
তছুপাদা়ৈবাঁবতারঃ। তত্র পূর্বমথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি ব্যাচষ্টে তেজোবারি- 
মৃদামিত্যাদ্যর্দেন। যোজনায়াং প্রাথমিকত্বাদন্ত পুর্বত্বং। অত্র ব্রঙ্গজিজ্ঞা- 
সেতি ব্যাচষ্টে পরং ধীমহীতি। পরং শ্লীভগবস্তং ধীমহি ধ্যায়েম । তদেবং 
মু্প্রগ্রহয়া৷ যোগবৃত্যা। বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম যৎ সর্ধাত্মকং তদ্বহিণ্চ ভবতি তত 
নিজরশ্যাদিভাঃ কুর্য্য ইব সর্কেভ্যঃ পরমেব ম্বতো ভবতীতি মূলরূপভগবৎ- 
গ্রদর্শনায় পরপদেন ব্রহ্মপদং ব্যাখ্যাঁয়তে তঙচ্চাত্র ভগবানেবেত্যভিঙ্কতং পুরুষস্য 

' তদংশত্বাৎ নিবিশেত্রন্ষণো! গুণাদিহীনত্বাৎ । উক্তং হি শ্রীরামানুজাচার্ধ্য- 
চরটৈঃ। সর্বত্র বৃহত্বগুণযোগেন হি ব্রক্ষশব্বঃ প্রবৃত্তঃ। বৃহত্বঞ্চ ন্বরূপেণ 
গুণৈশ্চ যত্রানধিকাঁতিশয়ঃ সোহস্য মুখ্যার্থঃ। স চু. সর্বেশ্বর এবেতি। 
উক্তঞ্ক প্রচেতোভিঃ। ন হাস্তো যদ্বিভূতীনাং সোইনস্ত ইতি গীয়ত ইতি। 
অতএব বিবিধমনোহরানস্তাকারত্বেহঘপি ততদাকারাশ্রয়পরমান্ভুঁতমুখ্যাকারত্ব- 
মপি তন্ত ব্যঞ্জিতং। তদেবং মূর্তত্বে সিদ্ধে তেনৈব পরত্বেন তস্য বিষ্ণাদি- 
রূপকভগবস্থমেব সিদ্ধং তস্যৈব ব্রন্মশিবাদিপরত্থেন দর্শিতত্বাৎ। অত্র জিজ্ঞাসে- 
ত্যস্য ব্যাখ্যা ধীমহীতি। যতস্তজ্ডিজ্ঞাসায়ীস্তাৎপর্ষ্যং তদ্ধযান এব। তদুক্ত- 
মেকাঁদশে স্বয়ং ভগবত | শববক্ষণি নিষ্ণীতো ন নিষ্ঠায়াৎ পরে যদি। শ্রম- 
স্তপ্য শ্রমফলো হাধেনুমিব রক্ষত ইতি । ততো! ধীমহীত্যনেন শ্রীরামান্থজমতং 
জিজ্ঞানাপদং নিদিধ্যাসনপরমেবেতি শ্থীয়ত্বেনাঙ্গীকরোতি শ্রীভাগবতনাম। 
সর্ববেদাদিসাররূপোহ্য়ং গ্রন্থ ইত্যায়াতং। ধীমহীতি বছুবচনং কালদেশ- 
পরম্পরাস্থিতস্য সর্ধস্যাপি তৎকর্তব্যতাভিগ্রায়েণ। অনস্তকোটিব্রন্মাতাস্ত- 
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[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 

ধর্যামিণাং পুরুষাণামংশিতৃতে ভগবত্যেব ধ্যানস্য রিধানাৎ। অহুননৈকজীব- 
বাদ্জীবনভূতে বিবর্তবাদ্দোপি নিরন্তঃ। ধ্যায়তিরপি ভগবতো মূর্তত্বমেব 
বোধয়তি ধ্যানস্য মূর্ত এবোতকষ্টার্ঘত্বাৎ। সতি চ সুসাধে পুমর্থেপায়ে ছুঃসাঁধস, 
পুরুষাপ্রবৃত্ত্া স্বতএবাপকর্ষাৎ তছুপাসকস্যৈব যুক্ততমত্বনির্ণয়াচ্চ | তথাচ 
শ্ীগীতোপনিষদঃ। মধ্যাবেশ্ত খনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসন্টে। শ্রদ্ধা 
পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততম৷ মতাঃ ॥ .যে ত্বক্ষরমনির্দে্ঠমথ্যক্তং পর্ুঠুপাঞতে । 
তে প্রাপ্মবস্তি মামেব সর্বভৃতহিতে হুতাঃ ॥ ক্লেশোহধিকতরস্তে ষামব্যক্তা- 
সক্তচেতপাং। অব্যক্ত হি গতিছুখং দেহবডিরবাপ্যতে ইতি ॥ *ইদমেব চ 

বিবৃতং ব্রন্ষণা। শ্রেয়ঃ্থতিং ভক্তিমুদন্য তে ।বভো ক্রিশ্ু/স্ত যে কেবল- 
বোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষাতে নান্তদ যথা স্থলতুষাবঘাতিনা- 
মিতি। অতএবাস্য ধ্যয়স্য ম্বয়ংভগবত্বমেব সাধিতং শিবাদয়শ্চ ব্যাবৃত্তাঃ | 
তথা ধীম্হীতি লিঙ। দ্যোঠিতা পুথগন্সন্ধানবহিঃপ্রার্থনা ধ্যানোপলক্ষিতং 
ভগবন্তজনমেব পরমপুকুযার্থত্বেন ব্যনক্তি। ততো৷ ভগবতস্ত তথাত্বং স্বয়ামব 

স্থব্যক্তং। ভতশ্চ যথোক্তপরমমনোহরমুত্বমেব লক্ষ্যতে। তথাচ সাক্মি 
বৃহদ্বামং বৃহৎ্পার্থিবং বৃহদন্তরীক্ষং বুহদ্দিবং বৃহদ্বামং বৃহত্ত্যো বামং বচমেভ্যো 
বামমিতি । তদেবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি ব্যাখ্যাতং। অথাত ইত্যস্য ব্যাখ্যামাহ 
সত্যমিতি ।* যতস্ত ত্রাথশন্দ আনন্তর্ষ্যে অতঃশব্দঃ পুর্ববরুত্তস্য হেতৃভাবে বর্ততে 
তন্মাদথেতি শ্বাধ্যায়ক্রমতঃ প্রাক্প্রাপ্তকর্মকাওপূর্বমীমাংসয়৷ সম্যক কর্শজ্্লা- 
দনস্তরমিত্যর্থঃ। অত ইতি ততত্রমতঃ সমনত্তরপ্রাপ্তব্রহ্মাণ্ডে তুত্তরমীমাংসয়। 
নির্ণেয়সম্যগঞ্জ্হধীতচরাৎ যৎকিঞ্চিদনুদংহিতার্থাৎ কুতঃ কুতশ্চিদ্বাক্যা- 
দ্ধেতোরিত্যর্থঃ। পূর্বমীমাংসায়াঃ প্রক্কতার্থবিষোধিতর্কোপন্তা সবূপপূর্ববপক্ষত্থেন " 
উত্তরমীমাংসাত্মকে সম্যগর্থনির্ণায়ক সিদ্ধাস্তানুকুলতর্কোপন্তাসরূপোত্তরপক্ষেহশ্মি- 
্বস্তাপেক্ষত্বাদবিরুদ্কুংশেন সহায়ত্বাৎ কর্ম্মণঃ শাস্ত্যাদিলক্ষণসত্বগুদ্ধিহেতুত্বাচ্চ 
তদনস্তরমিত্যেব লভ্যং। বাক্যানি চৈতানি। তদ্ যথেহ কর্মজিতে! লোকঃ 
ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো৷ লোকঃ ক্ষীয়তে। অথ য ইহাত্মানমনু- 
বিদ্য ব্রজক্ত্যেতাংশ্চ সত্যকামাংস্তেষাং সর্বেধু লোকেষু কামচারো ভবতীতি 
ন স পু্রাবর্তত ইতি স চানস্ত্যায় কল্পত ইতি নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্য- 
মুগেতীতি ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্ম্যমাগতাঃ সর্গেঘপি নোপজায়স্তে 
প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চেতি চ। তদেতছুভয়ং বিবৃতং প্রারামান্থজেন শারীরকে । 
মীমাংসাপূর্বভাগজ্ঞাতস্য কন্মণোহ্লাস্থিরফলত্বং তছুপরিতনভাগাবসেয়গ্্য 
ব্রহ্গজ্ঞানস্য ত্বনস্তাক্ষয্যফলত্বং শ্রয়তে। অতঃ পূর্ববৃত্তাৎ কর্মজ্ঞানাদস্তরং 
ব্রহ্ম জ্ঞাতব্যমিত্যুক্তং ভবতি। তদাহ সর্বাদিবৃত্তিকারো ভগবান্ বৌধায়নঃ | ; 
বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগমাদনস্তরং ব্রঞ্মবিবিদিষেতি। এতদেব পুরঞ্জনোপাখ্যানে চ 
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[ শ্রীজীবগোশ্বামী |] 

দক্ষিণবামকর্ণয়োঃ পিতৃইদেবহ্শব্নিরুক্কৌ ব্যক্তমন্তি। তদেবং সমাকৃ্ কর্ধ- 
কাগুজ্ঞানাদনস্তরং ব্রন্মকাওগতেষু কেঝুচিদ্বাক্যেবু হ্বর্গাদ্যানন্দস্য বস্তবিচারেণ 
ছুঃখরূপত্বব্যভিচারিসত্তা কত্বজ্ঞানপুর্বকং ব্রহ্মণত্বব্যভিচারিপরমানন্দত্বেন সত্যত্ব- 
জ্ঞানমেব ব্রঙ্গজিজ্ঞাসায়াং হেতুরিত্যথাত ইত্যস্যার্থে লব্ধে তন্নি্গলিতার্থ- 
মেবাহ সত্যমিতি সর্বসত্তাদাত্রব্যভিচারিসত্বীকমিত্যর্থঃ। পরমিত্যনেনান্বয়াৎ। 
সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রঙ্গ ইত্যত্র শ্রুতৌ চ ব্রন্গেত্যনেন তদেবমন্তস্য তদিচ্ছাঁধীন- 
সন্তাকত্বেন ব্যভিচারিসত্তাকত্বমায়াতি। তদেতদবধি ব্যভিচারিসত্বাকমেব 
ধ্যাযস্তো বয়ং ইদানীং তু অব্যতিচারিসত্তাকং ধ্যায়েমেতি ভাবঃ। অথ পরত্ব- 
মেব ব্যনক্তি ধায়েতি। ধামশবেনাত্র প্রভাব উচ্যতে প্রকাঁশো বা গৃহ- 
দেহত্বিট্প্রভাব! ধামানীত্যমরাদিনানার্থবর্গাৎ ন তু ম্বরূপং। তথা কুহক- 
শব্দেনাত্র গ্রতারণরুছুচ্যতে তচ্চ জীবন্বরূপাবরণবিক্ষেপকা রিত্বাদিন! মায়া- 
বৈভবং জ্ঞেয়ং। তছুক্তং মায়াং ব্যুদপ্য চিচ্ছক্ত্যেতি । তস্যা অপি শক্তে- 
রাগন্তকত্বে স্বেনেত্যস্য বৈরর্যং স্যাৎ স্বন্বরূপেণেত্যেব ব্যাথ্যানে তু স্বেনেত্যনে- 
নৈব চরিতার্থতা স্যাৎ। যথা কথঞ্চিৎ তথ ব্যাখ্যানেহপি কুহকনিরসনলক্ষণ! 
শক্সিরেবাপদ্যতে | সা চ সাধকতমতারূপা তৃতীয়য়! ব্যক্তি । এতেন 
মায়াতত্কার্য্যবিলক্ষণং যদ্বস্ত তৎ তস্য দ্বরূপমিতি দ্বরূপলক্ষণমপি গম্যং। 
তচ্চ সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রন্গেতি নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রন্মেতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ- 
মেক এভচ্ছুতিলক্ষকমেব চ সত্যমিতি বিন্ন্তং। তদেবং ম্বরূুপশক্তিশ্চ 
সাক্ষাদেবোপক্রাস্তা 1” অতঃ স্থতরামেবাস্য ভগবস্বং স্পষ্টং। অথ সত্যত্বে 
যুক্তিং দর্শয়তি যত্রেতি। ব্রহ্গত্বাৎ সর্বত্র স্থিতে বাস্থদেবে ভগক্ঈতি যন্মিন্ 

'স্থিতন্্য়াণাৎ গুঁণানাং ভূতেক্টিরদেবতাত্মকো! যটদ্যেবেশিতুঃ সর্গোহপ্যয়মমূষা 
শুক্তাঁদৌ রজতাদ্দিকমিবারোপিতো৷ ন ভবতি। ক্রিস্ত যতো বা ইমানীতি 
শ্রুতিপ্রসিদ্ধে ব্রহ্মণি যত্র সর্বদা স্থিতত্বাৎ সংজ্ঞামুর্তিকপ্তিস্ত ত্রিবৃতকুর্বত 
উপদেশাদিতি স্ায়েন যদেককর্তৃত্বাচ্চ সত্য এব। তত্র দৃষ্টান্তেনাপ্যমুষাত্বং 
দাধয়তি তেজ আদীনাং বিনিময়ঃ পরম্পরাংশব্যত্যয়ঃ পরম্পরন্মিন্নংশেনাব- 
স্থিতিরিত্যর্থঃ॥ স যথা মৃষা ন ভবতি কিন্তু যখৈবেশ্বরনিম্মীণং তথেত্যর্থঃ। 
ইমাস্তিতো দেবতা স্ত্রিবুদেকেক। ভবতি। যদগ্েরোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রপং 
ৎ'শুরুং তদপাঁং বৎ কৃষ্ণং তদরস্যেতি শ্রুতেঃ | তদেবমর্থন্তান্ত শ্রতিমূলত্বাৎ 
কল্পনীমূলত্বন্তোহ্থঃ স্বত এব পরাস্তঃ। তত্র চ সামান্তয়া নিদ্দিষ্টানাং 
তেজ আদীনাং বিশেষত্বে সংক্রমণং ন শাব্দিকানাং হৃদয়মধারোহতি | যদি চ 
তদেবামংস্তত তদ বাধ্যাদীনি মরীচিকাদিষু যথেত্যেবাবক্ষ্যত। কিঞ্চ তন্মতে 

 ব্রহ্মতস্ত্রিদর্গস্য মুখ্যং জন্ম নান্তি কিত্বারোপ এব জন্মেত্যুচ্যতে স পুনর্ভ মাদেব 
ভবতি ভ্রমশ্চ সাদৃশ্তাবলন্বী পাদৃশ্তন্ত কালভেদেনোৌভয়মেবাধিষ্ঠানং করোতি 
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[ শ্রীজীবগো ম্বামী | ] 

রজতেহপি শুক্তিভ্রনসস্তবাঁৎ। ন চৈকাত্মকং ভ্রমাধিষ্ঠানং বহ্বাত্মকক্ত ভ্রমকল্পিত- : 
মিত্যন্তি নিয়মঃ। মিথোমিলিতেযু বিদূরবর্তিধূমপর্বতবৃক্ষেত্ষখগ্ডমেঘভ্রম- ? 
সম্তভবাৎ। তদেবং প্রককতেংপ্যনাদিত এব ত্রিসর্গঃ প্রত্যক্ষং গ্রতীয়তে। ব্রহ্ম চ 
চিন্মাত্রতয়! স্বত এব স্কুরদস্তি। তন্মাদনাদ্যক্ঞানাক্রান্তস্য জীবস্য যথা সন্রপত'- $ 
সাদৃষ্তেন বহ্মণি ত্রিসর্গভ্রমঃ স্যাৎ তথ ত্রিসর্গেহপি ত্রহ্ভ্রাঃ কথং ন কদাছিৎ 
স্যাৎ। ততশ্ ভ্র'“ণ এবাধিষ্ঠী'নত্বমিত্য নির্ণয়ে দর্ববনাশগ্রসঙ্গঃ । তনতশ্চ শ্রুতিমূল 
এব ব্যাধ্যানে দিদ্ধে সোহা ভপ্রারঃ বত্র হি বন্নাস্তি কিন্তনাটত্রব ঘৃম্ততে 
তটতিৰ তদারো 12 মিদ্ধঃ। ৩তশ্চ বস্ততন্তদ যোগাৎ তত্র তৎসত্তয়া তৎসস্তা কর্ড ং 
নশক্যত এব । ত্রিসর্গন্য তু তচ্ছক্তিপিশিষ্টাৎ ভগবভে। মুখাবৃত্ব্যৈব জাতত্বেন 
করতত্বাৎ তদ্যতিরেকেণ ব্যতিরেকাৎ তত্রেব সর্দাত্মাকে সোহস্তি। ততস্তম্মিন্ 
ন চারোপিতশ্চ । অংরোপস্ত তথাপি ধায়েত্যাদিরীট 'বাচিস্ত্যশক্তিত্বাৎ তেন 
লিপ্তত্বাভাবেহপি তচ্ছস্গারূপ এব । তথাচ একদেশস্থিতপ্যা্ের্জযো তন্ন বিস্তা- 
রিণী যথেত্যন্থসারেণ তৎ্সন্তয়! তৎসন্তা ভবতি। ততো! ভগবতো মুখ্যং সত্যতখং 

ত্রিসর্গন্য চ ন মুষাত্বমিতি। তথা শ্রুতিঃ সত্যপ্য সত্যমিতি তথা গ্রাঠণা বৈ 

সত্যং তেধামেষ সত্যনিতি গ্রাণশক্দোদিতানাং স্থুলসুক্ম্রভূতানাং ব্যবহারতঃ 
সত্যন্থেনাধিগৃ্তানাং মূলকারণভূতং গরমসত্যং ভগবস্তং দর্শয়তীতি। অথ 
তমেব তটস্থলক্ষণেন চ তথ। ব্যঞ্জয়ন্ বিশদার্ঘতর! ব্রন্মস্থত্রাণামেব বিবুতিরিয়ং 
সংহিতেতি বিবোধটিষয়। চ তদনন্তরং স্যত্রমেব প্রথমমন্তুবঘ্তি জন্দদ্যস্য বন্ত. 

ইতি। জন্মাদীতি স্গ্রিস্থিতিপ্রলয়ং তদ্গুণদবিজ্ঞানে। বহুরীহিঃ | অস্য বিশ্বপ্য 
রঙ্গাদিস্তম্বপর্ধ্যস্তানেকর্তৃভোক্তৃসংযুক্তগ্য প্রতিন্বিরতদেশকালনিসৈত্তক্রিয়াফলা- 
শ্রয়স্য মনসাপ্যচিস্তাবিবিধবিচিত্ররচনারূপস্য ঘতো বন্মাৎথ অচিস্ত্যশক্য| শ্বয়- 
মুপাদানরূপাৎ কর্রাদিরূপাঁচ্চ জম্মাদি তং পরং ধীমহীত্যন্বয়ঃ। অব্র বিষয়বাকা% 
ভূগুর্নৈ বারুণির্বরুণং শিতরসুপসসার অরদীহি ভগবে। ব্রন্মেতি আরভ্য যতো 
বা ইমাঁনি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবস্তি য় প্রঘস্ত্যভিসংবিশস্তি তদ্ 
বিজিজ্ঞাসম্ব তদ্ ব্রন্মেতি তৎ তেজোহহজতেত্যাদদি চ। জন্মাদিকমিহোপলক্ষণং 
ন তু বিশেষণং ততন্তদ্ধ্যানে তন্ন প্রবিশতি কিন্তু শুদ্ধ এব সন্ধ্যের ইতি। কিঞ্চাত্র 
প্রাগুক্তবিশেষণনিশিষ্টবিশ্বন্মাদেস্তাদৃশহেতৃত্বেন সর্বশক্তিত্বং সত্যসক্কক্ত্বং 
সর্ধজ্ঞত্বং সর্কেশ্বরত্বং চ তস্য সুচিতং। যঃ সর্ঝজ্ঞঃ সর্ববিৎ বন্য জ্ঞানময়ং ত্ুপঃ 
যঃ সর্ধস্য বশীত্যাদিশ্রতেঃ। তথা পরত্বেন নিরস্তাখিলহের প্রত্যনীকস্বরূপত্বং 
জ্ঞানাদ্যনন্তকল্যাণগুণত্ঞ্চ স্থচিতং | ন তস্য কাধ্যং করণঞ্চ বিদ্যত ইত্যাদি 
শ্রুতেঃ। থে তু নিধিশেষং বসন্ত জিজ্ঞাস্যমিতি বস্তি তন্মতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াং 
জন্মাদ্যদ্য যত ইত্যসঙ্গতং স্যাৎ নিরতিশয়ং বৃহৎ বৃংহণঞ্চেতি নির্বচনাৎ তচ্চ 
রহ্ম জগজ্জন্মাদিকারণমিতিবচনাচ্চ। এবমুত্তরেঘপি স্ত্রযুনহত্রোদাহৃতশ্রুতিগণে 
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[ শ্রীজীবগৌন্বামী | ] 

চেক্ষণান্বয়দর্শনাৎ সুত্রাণি স্থত্রোদাহতশ্রুতয়শ্চ নাত্র প্রমাঁণং | তর্কশ্চ সাঁধ্যধর্্মা- 
ব্যভিচারিসাধনধর্ান্বিতবস্তবিষয়ত্বাৎ ন নিবিশেষবস্তনি প্রমাণং | জগজ্জন্মাদি- 
ভ্রমো যতত্তদ্ব্রন্মেতি স্বোতপ্রেক্ষাপক্ষে চ ন নিবিশেষবস্তসিদ্ধিঃ ভ্রমমূলমজ্ঞান- 
মজ্ঞানসাক্ষি ব্রন্দেত্যত্যুপগমাৎ। সাক্ষিত্বং হি প্রকাশৈকরসতয়োচ্যতে । প্রকাঁশ- 
ত্বস্ত জড়াদ্যাবর্তকং স্বম্য পরদ্য ব্যবহারযোগ্যতাপাঁদনস্বভাবেন ভবতি। তথা 
সতি সবিশেষত্বং। তদভাবে প্রকাঁশতৈব ন স্যাৎ তুচ্ছতৈব স্যাৎ। কিঞ্চ 
তেজোবারিমুদামিত্যনেনৈব তেষাং বিবক্ষিতং সেৎস্যতীতি জন্মাদ্যস্য যত ইত্য- 
প্রযোজকং স্যাৎ। অতন্তত্বপ্বিশেষবন্ধে লন্ধে সচ বিশেষঃ শক্তিরূপ এব । 
শক্তিশ্চাত্তরলগ] বহিরঙ্গা! তটস্থা চেতি ব্রিধা দর্শিতা। তত্র বিকারাত্মকেষু জগ- 
জ্জন্মাদিষু সাক্ষাদ্বেতৃতা৷ বহিরঙ্গায়া এব স্যাৎ ইতি সা মায়াখ্যা চোপক্রাস্ত। 
তিটস্থা চ বয়ং হী ভ্যনেন। অথ যদ্যপি ভগবতোহংশাঁৎ তছুপাদাঁনভূত প্রকৃ- 
ত্যাখ্যশক্তিবিশিষ্টাৎ পুরুষাদেবাস্য জন্মাদি তথাপি ভগবত্যেব তদ্ধেতৃতা পর্্যব- 

স্যতি সমূট্দ্রকদেশে যণ্য জন্মাদি তস্য সনুদ্রত এব জন্মাদীতিবৎ ৷ তখেক্তং 
প্র্কৃতির্বাস্যোপাঁদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। সতোহভিব্যঞ্রকঃ কাঁলো' ব্রহ্ম ত্রি- 
তরং গ্বহমিতি ॥ তস্য ভগবতে। জন্মাদ্যস্য যত ইত্যনেনাপি মুর্তত্বমেব লক্ষ্যতে | 
যতো মূর্তস্য জগতো মূর্তভিশক্তেনিধানরূপতাদৃশানস্তপরশক্জীনাং নিধানরূপো- 
ইসাবিত্যাক্ষিপ্যতে ত্য পরমকারণত্বাঙ্গীকারাৎ। ন চ তস্য মূর্তত্বে সত্যন্যতো 
'জক্মাপতেৎ অনবস্কাপত্তেরেকস্যৈবাদিত্বেনাঙ্গীকারাৎ সাংখ্যানামব্যক্তস্যেব স 
কারণং করণাধিপাঁধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপ ইতি শ্রুতিনিষেধাঁৎ 
অনাদিসিদ্ধাপ্রাকৃতশ্বীভাবিকমূর্তিত্বেন তন্ত তত্প্রসিদ্ধেশ্চ। তদেবং মূর্তত্বে সিদ্ধে 
স চ মুর্তো বিঝুনারায়ণাদিসাক্ষাব্রপকঃ শ্ীভগবানেব নান্যঃ। তথাচ ঘতঃ সর্বাণি 
ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাঁগমে । যন্মিংস্চ প্রলয়ং যাস্তি পুর্নরেব যুগক্ষয়ে ॥ ইত্যাদিকং 
ভা তপাদকং সহত্রনামাদৌ তত্রৈব তু ষথোক্তং অনিব্ধ্দশ্রাবপুঃ শ্রীমানিতি। 
এবঞচ স্কান্দে অষ্টা পাতা চ সংহর্তা স একে! হরিরীশ্বরঃ | শর্ট ত্বাদিকমন্যেষাং 
দারুযোষাবছুচ্যতে ॥ একদেশক্রিরাবস্বাননতু সর্বাত্মনেরিতং । স্ষ্ট্যাদিকং সমস্তস্ত 
বিষ্টোরেব পরং ভবেদিতি। মহোপনিষদি চ। স ব্রহ্মণা স্থজতি স রুদ্রেণ 
বিলাপয়তীত্যাদিকং। অতএব বিবৃতং। নিমিভ্তং পরমীশস্ত বিশ্বসর্গনিরোধয়োঃ | 

রিপন নিজ? টা সি নম রি ফিিস্উজা্পসিি পর ও উলট 

' হির্ণ্যগর্ভঃ সর্বশ্চ কালস্যারূপিণস্তবেতি। তব যো রূপরহিতঃ কালঃ কালশক্তি- 
স্তপ্য নিমিত্তমাত্রত্বমিতি ব্যধিকরণ এব যষ্ট্যোৌ । তথা আদ্যোইবতারঃ পুরুষঃ পর- 
স্যেত্যাদি। যদংশতোহস্য স্থিতিজন্মনাশা ইত্যাদি চ। তদেবমত্রাপি তথাবিধ- 

? মুর্তির্ভগবানেবৌপক্রান্তঃ। তদেবং তটস্থলক্ষণেন পরং নির্ধারধ্য তদেব লক্ষণং 
ব্র্গস্ত্রে শান্ত্রযোনিত্বাৎ তন্ত, সমন্বরীদিত্যেতৎস্ুত্রদ্ধয়েন স্থাপিতমন্ত্ি । তত্র 
পূর্বত্রস্যর্ঘঃ কুতোব্্গণো জগঞ্জন্মাদিহেতৃত্বং তথাহ শাস্্ং যোনিজ্ঞণীনকারণং পু 
৯৮ নি) এ ধরি 2 জর জর. 25854825225588825785725 
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০ | শ্ীমন্াগবতম্। ূ ৷ 

, [্রীজীবগোস্বামী । ] 

1 যস্য তত্বাৎ যতো! বা ইমানীত্যাদিশান্প্রমাণকত্বাদিতি। নাত্র দর্শনাত্তরবৎ তর্ক- 
প্রমাণকত্বং তর্কা প্রতিষ্ঠানাদত্যস্তাতীক্তরিয়ত্বন প্রত্যক্ষা্রি গ্রমীণাবিধয়ত্বাৎ বরহ্গা- 
ণশ্চ ইত্তিভাবঃ। বৈশেষিকানাত্ববিরোধাধ্যায়ে তর্কা লোকবত্ব, লীলাকৈবল্য- ৃ 
মিত্যাদিনা নিরাকরিব্যন্তে। অত্র তর্কাশ্চৈবং ঈশ্বরঃ কর্তা ন ভবতি প্রয়োজন- | 

( শুন্ত্বাৎ মুক্তাত্ববৎ তন্থুভূবনাদকং জীবকর্তৃকং কাঁধ্যত্বাদ্ ঘটবতৎ। বিমত্তি- * 
বিষয়ঃ কালে। ন লোকশুন্যঃ কালত্বাৎ বর্তমানকাল্বদিত্যা্দি। তাদবং 
দর্শনান্তরান্থগুণ্ে নেশ্বরান্মানং দর্শনাজ্তর প্রতিঞ্ুল্যপরাইতমিত্তি শাস্ত্রেক- 
প্রমাণকঃ পরব্রহ্মভূতঃ সর্বেশবরঃ পুরুষোত্তমঃ। শাস্তস্ত সকলেতরপ্রমাণপত্ি- 
ূ ৃষ্টনমস্তবস্তবিজাতীয়সার্বগ্তসত্যসক্কল্পত্বাণিমিশ্রানবপিকানতিশয়'পরিমিতোদার- 
( বিচিত্রগুণসাগরং নিখিলহেয় প্রত্যনীকম্বরূপং প্রতিপাদয়তীতি ন প্রমাণীস্ত- 

রাবসিতবস্তসাধর্শযপ্রযুক্তদোষগন্ধঃ। অতএব স্বাভাবিকানস্তনিত্যমূর্তিমত্বমপি 
তস্য সিদ্ধাতি। অথে, ুরন্থত্রস্যার্থঃ। ব্রহ্মণঃ কথং শাস্ত্র €.মাণ ₹ত্বং তত্রাহ তত্তিতি। 
তুশব্দঃ প্রসক্তাশঙ্কানিবৃত্তযর্থঃ | তঙ্ছান্ত্প্রমাণকত্ং ব্রহ্ষণঃ সম্ভবত্যেব কুতঃ সম- 1 

ৃ নবয়াৎ। অন্বয়ব্যতি তরেকাভ্যামুপপাদনং সমন্বসস্তস্মাৎ। তত্রান্বয়ঃ সত্যং জ্ঞানমনস্তং ূ 
ব্রন্দেতি আনন্দে ব্রন্দেতি একমেবাদ্তীয়ং ব্রহ্মেতি তৎ সত্যং স শ্বাত্মেতি 
সদেব সৌম্যেদমগ্র আশীদিতি ব্রহ্ম বা ইদমেকমেবাগ্র আসীদিতি আত্মা ব 
ইদমেক এবাগ্র আঁসীদ্িতি আট্মৈবেদমগ্র আঁদীৎ পুরুষবিধ ইতি পুরুষো হ বৈ 

? নারায়ণ ইতি একে] হ বৈ নারায়ণ আসীদিতি তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি 
ৰ তম্মাদ্ বা এতম্মাদা শ্রনঃ আকাশঃ পক্তৃত ইতি তত্তেজোহ্ছজতেতি যতো বা 

ইমানি তৃতানি জায়ন্ত ইতি পুরুষো হ বৈ নারায়ণোৎকাময়ত অথ নারায়ণা- 
ৃ দজোহজায়ত ঘতঃ প্রজাঃ সর্বাণি ভূতাঁনি নারায়ণ পরং ব্রহ্ষতত্বং নারায়ণঃ . 
1 পরং খতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলমিত্যাদিযু। অথ ব্যতিরেকঃ 
ূ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি কো! হ্োবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ 
ূ আনন্দ ন স্যাদিতিশএকো হ বৈ নারায়ণ আসীন ব্রহ্মা ন চ শঙ্কর ইত্যাদিষু। 

অন্যেষাঞ্চ বাক্যানাং সমন্বয়স্তত্রৈব বক্ষ্যতে আনন্দময়োহভ্যাসাদিত্যাদ্রিনা। | 
ৃ স চৈবং পরমানন্স্বরূপত্বেনৈব সমন্বিতো ভবতীতি তমুপলভ্যৈব পরমপুরুযার্থ- ূ 

সিদ্র্ন গুয়োজনশূন্যত্বপি ! তদেবং স্থত্রদ্বয়ার্থে স্থিতে তদেতদ্বযাচষ্টে অন্বযা- 
্ দ্রিতরতশ্চার্থেমু ইতি। অর্থেষু নানাবিধেষু বেদবাক্যার্থেধু সৎস্থ অসাধু ৃ 

যতো যন্মীদেকক্মাদগ্য জন্মাদি প্রতীয়তে তথ] ইতরতো৷ ব্যতিরেকমুখ্নেন চ | 

যম্মাদেবাস্য তৎ প্রতীয়ত ইত্যর্থ। অতএব তস্য শ্রত্যৰয়ব্যতিরেকদর্শিতেন ৰ 
| পরমন্তুখরূপত্বেন পরমপুরুতার্ঘতঞ্চ ধ্বনিতং। একো! হ বৈ নারায়ণ আসী- 

দিত্যাদিশান্ত্র গ্রমাণত্থেন প্রাকৃস্থাপিতরপত্বঞ্চেতি । অথেক্ষতের্নাশবমিতি ব্যাচষ্ট 
অভিজ্ঞ ইতি । তত্র স্থত্রস্যার্থঃ। ইদমাম্ায়তে ছান্দোগ্যে । সদেব সৌম্যেদমগ্র পু 

ঠি 
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৬ চি 

* ক টি, | [ ১ স্কং-১ অং। 

[শ্রীজীবগোন্বামী।] , 

আঁপীৎ টি ব্রহ্ম তদৈক্ষত বহু স্যাঁং প্রজায়েয়েতি তত্তেজো- 
ইস্থজতেত্যাদি ৷ তত্র পরোক্তং প্রধানমপি জগতৎকারণত্তেনায়াতি । তচ্চ নেত্যাহ 
ঈক্ষতেবিতি। যন্রিন শব্দ এব প্রমাণং ন ভবতি তদশব্বমানুমানিকং প্রধান- 
মিত্যর্থঃ । যতোহশব্বং অতো! ন তদিহ প্রতিপাদ্যং । কুতোহশব্ত্বং তস্যেত্যাশ- 
উ হক্যাহ ঈক্ষতেঃ সচ্ছন্ববাচ্যসন্বন্ধিব্যাপারবিশেষাভিধারিনঃ ঈক্ষতের্ধাতোঃ শ্রবণাৎ 

তদৈক্ষতেতি ঈক্ষণং চাঁটেতনে গ্রধানে ন সম্ভবেৎ। অন্যত্র চেক্ষাপূর্ব্কৈব 
1 সষ্টিঃ স ঈক্ষত লোকানুস্থজা ইত্যাদৌ। ঈক্ষণঞ্াত্র তদশেষস্থজ্যবিচারাত্মক- 
? ত্তবাৎ সর্ধজ্ঞত্বমেব কারার তদেতদ্ণাহ অভিজ্ঞ ইতি। নন তদানীমেক- 
ৃ মেবা দ্বিতীয় মিত্যুক্তেস্তস্যেক্ষণসাধ্নং ন সম্তবতি তত্রাহ স্বরাড়িতি। স্বশ্বরূপেণ 
1 এবু তথা তথা রাজত ইতি। ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ইত্যাদৌ 
ৃ স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতিশ্রুতেঃ এতেনেক্ষণবন্যর্তিমত্বমপি স্বীভাবিক- 
1 মিত্যায়াতং নিশ্বসিতস্যাপ্যগ্রে দর্শযিষ্যমাণত্বাৎ। তচ্চ যগোক্তমেবেতি। 
? অথ শান্ত্রেযোনিত্বাদি ত্যস্যার্থান্তরং ব্যাচষ্টে তেন ইতি। তচ্চার্থাস্তরং যথা কথং 
? তপ্য জগজ্জন্াদিকর্ৃত্বং কথং বা নান্যতস্তোন্তস্য প্রধানস্য ন চান্যস্যেতি 
ৃ তত্রাহ্ শান্্প্য বেদলক্ষণপ্য যোনিঃ কারণং তদ্্রপত্বাৎ। এবং ব! অরে অস্য মহতো 

? ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্কেদঃ সামবেদোহ্থর্কাঙ্গিরস ইতিহাস 
ৃ পুরাণং স্মব্রাণ্যপস্আ্রাণি খিলান্যুপখিলানি চেতি শ্রুতেঃ। শান্্ং হি সর্বপ্রমীণা- 
1 গোচরবিবিধানস্তভ্ঞানমরং তপ্য চ কাঁরণং ব্রন্মৈব শয়তে ইতি তদেব মুখ্যং 
 অব্বজ্ঞং। তাদৃশং 'পর্ধজ্ঞত্বং বিনা চ সর্ধস্থ্যাদিকমন্যস্য নৌপপদ্যতে ইতি 
; প্রোক্তলক্ষণং ব্রদ্ধেব জগত্কা'রণং ন প্রধানং ন চ জীবাস্তরমিত্তি। এতদেব 

বিবৃত্যাহ তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয় ইতি ব্রহ্ম বেদমাদিকবয়ে হ্গাণে 
রহ্মাণং প্রন্তি হৃদী অস্তঃকরণদ্বাটরৰ ন তু বাগৃদ্বারা তেনে আবিভাবিতবান্। 
অল্প বৃহদ্বাচকেন ্রঙ্গপাদেন সর্জ্ঞানমরত্বং তস্য জ্ঞাপিতং। হৃদেত্যনেনীস্ত- 

ধ্যামিত্বং সর্বশক্তিত্বঞ্চ ভগবতো জ্ঞাপিতং আদিকবর্ ইত্যনেন তন্তাপি শিক্ষা- 
নিদানত্বাৎ শাস্ত্রযোনিত্বঞ্চেতি । শ্রুতিশ্চাত্র যে! ব্রন্মাণং বিদধাতি পুর্ব্বং সে বৈ 
বেদাংশ্ প্রহিণোতি তশ্ষৈ তং হ দেবমাম্মবুদ্ধিপ্রকাঁশং মুমুক্ষর্বে শরণমহং প্রপদ্যে 
ইতি। অনেন চ শয়নলীলাব্যঞজিতনিশ্বসিতময়বেদে! ব্রহ্মা দিবিবিধাজচরাশ্রয়ঃ পদ্ম- 
নঠভস্তদাদিমূত্তিকঃ শ্রীভগবানেবাভিহিতঃ। বিবৃতট্ঞতৎ গ্রচোদিতা যেন 
পুরা, সরস্বতীত্যাদিনা। অথ তত্ব, সমন্ব়াদিত্যপ্যাথান্তরং। যথা শাঙ্ত্- 
যোনিতে হেতুশ্চ দৃশ্ঠতে ইত্যাহ তত্থিতি। সমন্বয়োহত্র সম্যক সর্বতোমুখো- | 
হন্বয়ে! ব্যুৎপত্ভিবেদার্থপরিজ্ঞানং তন্মাৎ তত্ব, শাস্ত্রনিদানত্বং ? নিশ্চীয়ত ইতি। 1 
জীবে সম্যগৃজ্ঞানমেব নাস্তি প্রাধানত্বচেতনমেবেতি ভাঁবঃ। স বেতি বিশ্ব 1 

সপ পিপাসা সিপাস্পিসলাসিক সির সিপাসি উপ ৬ পি সিসি লী ২৪ লস সিিস্টিাসিলি সত সিটি সি সত সত সপ ৯৬ ৯৩ স্পা সপ ৯ পাসিপান্পসলিসপাস্দির প্রি সিল আনাস পাস পস্পসিশসিশাসিপাসিলাছিলাসপিসিল ঈপাসসিাস্িপাসিপানা সিরাপ সি সিসিতী সা সিক সবি লা পরী ০৪০ 

চি চে চে সিলসিলা - শি 

লা ৯ পাস সিল সিন সপরিসিপাসটিনাসপ সতী স্পা পীর সত উর লাল 

লি 
রি স্পা সাত সরাসসিপ ও তত সিপান্পি সিস্পিসপস্িতা তা অাস্পাসিপাপাসির৬৯ল 

নচ তন্ত বেত্তা ইত্যাদদ শ্রতেঃ। তদেতদ্য তদীয়সম্যগ্জ্ঞানং ব্যতিরেক- 
& 

প্র 

৬ 

8 এ 

চট রঃ (১১০ | এরািডা ছি লজলীসগীসিলাস ৮১2৯ লিক ৯ তক ছিরাদি তি তিলসতি ৬ তপতি সত জী জি তসটিতলাস্ছিত লি % ১ ঈপ্সিতা সি সিটি সিল এ সির্পাস্জতা সির পি টি তির ৩ সিল স্িত সিল ১ সিটি সি তত সিরা সি স্পরিসিতী সিল 

শর 

ঙ ্ঃ রি 



₹ ১স্বং_১ অং। ] জ্রীমস্ভাগবতমূ । 
শা প্িস্সিপন্টি সিল মিলি তি লি লি পি তন লস্ট শা সস পি রাস রািিসসিপাসসছিিাসসি ি লাস পা রি রি লি এসি পাখি পি পি পি ৪ পি পাখি পি রা তীর ছি লি শি লিপি পিট পাস টিপা ভি লি লি, পাল সো তো পোল 

॥ 
রঙ 

৯ ছতাসিলা সি স্পা সাস্টি পপির পিসি সি টিতাসিপাসি সিসি সিরা পাল্লা পিসির বাছি ত 5. লিস্ট পাটি পিক ছি তাপস লী পিছ ৯ পা শী তীষ্টিপািাশি পেস পাস প্মিএসিলাতপাসিাছিও  পাসিতাস্ি সিসি বাসিপিস্পািপাসিাস্পাসিলপিিরী দিসি সিপিএ. _ পলি পিপি পািলাঁচি পাছি লাস পিপি িলিরিসি পি তত পা পাত পিতা পাসছি রর ৯ 

৯৬৫ ৯ সিসির ৯ ৯৯ পাসমিলা সত 

ঙ্ 

2-০ লী লামা এসি ঠেস কাটা রাতারাতি সি পা সি সি সান্যাল 0 পি চান্স সিসি 

8 হ 
ষ্ 

[ শ্রীজীবগোন্বি।মী |] 

মুখেন বোধয়িতুং জীবানাঁং সর্বেষামপি তদীয়সম্যগৃজ্ঞানীভাবমাহ মুস্থস্তীতি। 
স্থরয়ঃ শেষাদয়োহপি | যৎ যত্র শব্বরহ্ধণি। তদেতৎ্ বিবৃতং ম্বয়ং ভগবতা 
কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনুদ্য বিকল্পয়েৎ। ইত্যস্য| হৃদয়ং লোকে নান্যে। 
মদ্বেদ কশ্চনেতি। অনেন চ সাক্ষাৎ ভগবানেবাভিহিতঃ | তথ! দশলক্ষণার্থো- 
২প্যত্রৈব দৃশ্ঃ। তত্র জর্গবিসূর্নস্থাননিরোধাঃ জন্মাদ্যস্য যত' ইত্যত্র! 
মন্ব্তরেশীন্থকথে চ স্থানান্তর্গতে। পোষণূং তেন ইত্যাদৌ | উতিমু'হৃী- 
ত্যাঁদৌ। মুক্ষিজীবানামপি তৎ্সান্লিধ্যে সি কুহকনিরননব্যঞ্জকেন ধায়ে- 
ত্যাদদো। আশ্রয়ঃ পরং সত্যমিত্যত্র। স চ স্বয়ংভগবত্তেন শ্রীকৃষ্ণ এবেতি 
পূর্ববক্তপ্রকার এব ন্যক্ত ইতি । তদেবমস্সিন্নপক্রমবাক্যে সর্ধেঘু পদবাক্য- 

তাত্পর্য্যেষু তস্য ধ্েয়স্য সবিশেবত্বং মূ্ভিমত্বং শ্রীভগবদাকা রত্বঞ্চ ব্যক্তং | তচ্চ 
ধুক্কং স্বরূপবাক্যান্তরবাক্তত্বাৎ। সমস্তবেদগ্ত্যর্থং নংগৃহ্থানুষ্মারয়তি যোহস্যোৎ- 
প্রেক্ষক ইতি নিটিত্তকারণত্বং । যোংস্যোতগ্রেক্ষক আদিমধ্যনিধনে যোহব্যক্ত- 
জীবেশ্বরঃ যঃ স্থষ্টে দমনুগ্রবিশ্ত খষিণা চক্রে পুরঃ শান্তি তাঃ। যং সম্পদ্য জহা 
ত্যজামন্ূশয়ী স্ুপ্তঃ কুলায়ং যথা তং কৈবশ্যনিরম্তযোনিমভয়ং ধ্যায়েনজশ্রং 
হরিমিতি ॥ অতো ধর্মঃ প্রোজ্বিতেত্যাদাবনস্তরবাক্যেহইপি কিং বাপরৈরিত্যা- 
দিনা তত্রৈব তাৎ্পর্ষং দর্শিতং। তখোগণসংহারবাক্যাধীনার্থত্বাঢুপক্রমবাক্যন্ত 
নাতিক্রমণীয়্রমেব | কটত্স যেন বিভাঁষিতোহয়মিত্যাদিন1 দশিতং তশু। তাঁদৃশ- 
বিশেষবন্বাঁদিকম্। যখৈবাত্বগৃহীতিরিতরবদূততরাদিত্যএ শঙ্করশারীরকন্তাঁপরস্তাং 
যোৌজনারামুপক্রগোক্তস্ত সচ্ছন্দণ চ্ভাত্মতুপসংহাবসথাম স্বশধাৎ লভ্যতেতুদ্- 
বদিহাপি চতুঃশ্লোকীবকতর্ভগবন্বং দশিতং শ্রীব্যাসসমাধাঁবপি তন্তৈব ধো্োয়ত্বং। 
তদেব চ স্বস্খনিভতেত্যাদি কারি তুমিতি। যদ্ধা পুনশ্চ বিষ্ুপুরাণীয়- . 
ভগবচ্ছন্দনিরুক্তিবৎ সাক্ষাচ্দ্ীকৃষ্ণাভিধেয়ত্বেনাপি যোজয়তি জন্মাদ্যসোতি। 
নরাকৃতি পরং ব্রন্গেতি" পুরাঁণবর্গাৎ । তম্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো! দেবস্তং ধ্যায়েদিতি 
শ্লীগোপালতাপনীক্রতেশ্চ পরং শ্রীকৃষ্ণং ধীমহি। অন্য স্বরূপলক্ষণমাহ সত্য- 
মিত্তি। সত্যব্রতং সত্যপরং ভ্রিসত্যমিত্যাদৌ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র 
প্রতিষ্ঠিতং। সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্স্তত্মাৎ সত্যে! হি নামতঃ ॥ ইত্যুদ্যমপর্ব্বণি 
সপ্তয়র্তশ্রীরষ্ণনায়াং নিরুক্তৌ চ তথাশ্রতত্বাৎ। এতেন তদাকারস্যাব্যভি- 
চারিত্বং দশিতং। তটস্থলক্ষণমাহ ধায়! স্বেনেত্যাদি। স্বেন স্বস্বরূপেণ। ধায়! 
শ্রীমখুরাখোন। সদা নিরস্তং কুহকং মায়ীকার্ধ্যলক্ষণং যেন তং। মথ্যতে 
তু জগৎ সর্বং ব্রন্গজ্ঞানেন যেন বাঁ। তৎসারভূতং যদ্যস্যাং মথুরা সা 
নিগদ্যত ইতি শ্রীগোপালোভ্তরতাপনী প্রসিদ্ধেঃ । লীলাঁমাহ আদ্যস্য মিত্য: 

 মেব শ্রীমদানকছুন্দূভিব্রজেন্্রনন্মনতয়। শ্রীমথুরাদ্বারকাগোকুলেষু বিরাঁজমান- 
 টস্যব স্বস্য কশ্মৈচিদর্থায় লোকে প্রাছুর্ভাবাপেক্ষরা যতঃ শ্রীমদানকদুন্দুভিগৃহাঁৎ, 
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৩০ শ্রীমন্ভাগবতম্। ভিউ 

এ [শ্রীজীবগোম্বামী । ] 
জন্ম ত্মাদ্য ইতরতশ্চ ইতরত্রশ্রীব্রজেশ্বরগৃহেহপি অন্বয়াৎ পুত্রভাঁবতঃ তদন্ুগত- 
ত্বেনাপচ্ছৎ। উত্তরেণৈব য ইতি পদেনান্বয়ঃ। যত ইত্যনেন তম্মাদিতি শ্বয়- 
মেধ লভ্যতে। কম্মাদন্বয়াৎ তত্রাহ অর্থেযু কংসবঞ্চনাদিযু তাদৃশভাবব্তিঃ 
শ্রীগোকুলবাসিভিরেব সর্বানন্দকদণ্বকাদশ্বিনীরূপা সা কাপি লীল! সিদ্ধ্যতীতি 
তল্লক্ষণেষু বা অর্থেষু অভিজ্ঞঃ। ততশ্চ শ্বরাট শ্বৈর্গোকুলবাঁসিভিরেব রাজত 
ইতি তত্র তেষাং প্রেমবশতা মাঁপর্লস্যাপ্যব্যাহতৈশ্বরধ্যমাহ তেন ইতি । য আদি- 
কবয়ে ব্রন্মণে ব্রক্গাণং বিক্মাপয়িতুং হৃদ! সঙ্কল্পমাত্রেণৈব তরঙ্গ সত্যক্ঞানানস্তানন্দ- 
মাঁত্রিকরসমূত্তিময়ষ বৈভবং তেনে বিস্তারিতবান্। যদঘতস্তথাবিধলৌকিকা- 
লৌকিকতাপমুচ্চিতলীলাহেতোঃ শুরযন্তত্তক্তা মুহাস্তি গ্রেমাতিশয়োদয়েন 
বৈবশ্মাগ্ন,বস্তি। যদিত্যুত্তরেণাপ্যন্বয়াৎ। যদ্যত এব তার্দৃশলীলাতঃ তেজো- 
বারিমুদ্দামপি যথা! যথাবদ্ধিনিময়ো ভবতি। তত্র তেজদশ্চন্দ্রীদেবিনিময়ো 
নিস্তেজোবস্তভিঃ সহ ধর্দপরীবর্তঃ। তত্ডীমুখাদিরুচা চন্দ্রাদেনিস্তেজত্ববিধা- 
নাৎ নিকটস্থনিস্তেজোবস্তনঃ ন্বভাঁা তেজশ্থিতাঁপাদনাচ্চ। তথ! বারি ড্রবশ্চ 
কঠিনং ভবতি বেণুবাদ্যেন। মৃত্পাঁষাণাদিশ্চ দ্রবতীতি । যত্র শ্রীকৃষে ত্রিসর্গঃ 
শ্রীগোকুলমথুরাদ্বার কাবৈভব প্রকাঁশঃ অমৃয! সত্য এবেতি। 

অথ শ্ত্রীবৃন্বাবনে তদীয়স্বরূপশক্তি প্রাহূর্ভাবাঁশ্চ প্রজদেব্যঃ | যথা ব্রহ্গসংহি- 
তায়াং। আনন্দচিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। 
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো৷ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভঙ্গামীতি। 
তাঁতিঃ শ্রীগোপিকাতিহ কলাভিঃ শক্তিভিঃ। নিজরূপতয়! স্বীয়তয়। শক্তিত্বঞ্চ 
তাসাঁং পূর্কোক্তোঁৎকর্ষেণ পরমপূর্ণপ্রাছুর্ভাবাণাং সর্ববাসামপি লক্ষ্মীসহত্রশতসন্ত্রম- 
সেবামাঁনমিতি শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কাঁজ্ঃ পরমপুরুষ ইতি চ গোপ্যে লব্ধাচ্যুতং কান্তং 
শ্রিয় একান্তবল্পভমিতি চ জ্ঞাপয়তি। গোঁপ্য এব শ্রিয়ঃ কান্তং মনোহরং একান্ত- 
বল্পভং রহোরমণং। এতদভিপ্রারেণৈব স্বাঁয়স্তুবাগমেইপি শ্রীভূলীলাশবৈস্তৎ- 
প্রেয়সীত্রয়মুপদিষ্টং। তল্মাল্লক্ষীত্বেহপ্যাসাঁং কুকুপাগুবন্যায়েন নায়ং শ্রিয়োহজ 
ইত্যাঁদৌ লক্মীতোহপ্যুৎকর্ষবর্ণনং পরমব্যোমাদিস্থিতাভ্যস্ততত্তন্নাক্স! এব এসি- 
দ্বাভ্যে। লক্মীভ্য আধিক্যবিবক্ষয়েতি মন্তব্যং। শ্রীবুন্দাবনলক্ষ্যন্ত্বেত1! এবেতি। 
তাস্ত নিত্যসিদ্ধা এব। আসাঁং মহত্বত্ত হলাদিনীসারবৃত্তিবিশেষপ্রেমরসসারবিশেষ- 
প্রাধান্তাৎ তদুক্রমানন্দচিম্ময়রসপ্রতিভাবিতাঁভিরিতি। আনন্দচিন্ময়রসেন প্রেম- 
রমবিশ্বেষেণ ভাবিতাভিস্তৎপ্রধানাভিরিত্যর্থঃ। অতএব তত্প্রাচুর্য্যপ্রকাশে- 
নাচিস্ত্যানত্তশক্তিযুক্তস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি তাস্থ পরমোল্লাস গ্রকাঁশে! ভবতি 
যেন তাভীরমণেচ্ছ। জায়তে তখৈবাহ ভগবানপি তা রাঁত্রীরিতি | ন কেবলমেতাব- 
ন্মাব্রং কিন্ত্বেতাভিঃ সমং পরমপ্রেমোল্লাসাবধিত্বমবগম্যতে তথাহ ভ্রৈলোক্য-; 
'লক্ষ্যেকপদং বপুর্দধদিতি ব্যরোচতাধিকং তাতেতি তত্রাতিশুশুভে তাঁভিরিতি 
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[শ্রীজীবশোন্বামী।] " 
চ। অথ তাঁসাং নামানি শ্রয়ন্তে ভবিষ্যোত্তরে মল্লঘাদশীসঙ্গে শীরুষ্তযুধিির- 
ংবাদে। গোপীনামানি রাজেন্দ্র প্রাধান্তেন নিবোধ মে। গোপালী পালিকা 

ধন্য বিশাখ। ধ্যাননিষ্ঠিক]। রাঁধান্থুরাধা মোৌমাভা তারক ধশমী তথেতি। 
তথেতি দশম্যপি তারকানাফ়ল্যেবেত্যর্থঃ | স্কান্দ গ্ুহলাদসংহিতায়াং দ্বারকা-, 
মাহানয্ব্য শ্রীললিতোবাচেত্যাদিনা ললিত শ্তামল! ধন্য! বিশাখ: রাধা খৈবণ! 
পদ্ম! ভদ্রেত্যেত'ন্যট্টেব গৃহীতানি। অথ চ বনিত;শতকোটিভিরিত্যাগমপ্রাসদ্ধে- 
রন্তান্তপি লোকশান্ত্রয়োরবগস্তব্যানি। অত্র শতকোটি্বান্তথান্গপপত্ত্যাপি তাপাং 
ভন্মহাশক্তিত্বদহাক্সীত্ব-মবাঁবগম্যতে | তর্দেবং পরমমধুরপ্রেমবুত্তিময়ীযু তাস্বপি 
তৎ্সারাংশোদ্রেকময়ী শ্রীরাধিক1। তদ্যামেব প্রেমোৎকর্ষপরমাবধিত্বপা দশিত- 
ত্বাৎ। যর চ তৎ প্রেমনৈশিষ্ট্যং তটত্রব প্রকাশাধিক্যমপি । অতএব শ্রীবৃন্দা- 
বনে রাধিকায়। "সন 'পরমলঙ্গীত্বং । অতএব সতীক্গন্যাস্ু তাশ্বপি মুখ্যত্বাভি- 
গ্রায়েণৈব তস্য! এব শ্রীবুন্দাবনাধিপত্যেন নামগ্রহণং। পান্সে চ বুন্দাবনাধিপত্যঞ্চ 

দত্তং তন্যৈ প্রতুষ্যতা । কৃঞ্চেনান্যত্র দেবী তু রাধ। বুন্দাবনে বনে ইতি । 
অতএব বিশেষতঃ শ্রীরাধায়াস্তাদৃশত্বং বুহদগৌতমীয়ে তথাহি শ্রীবলদেবং 
প্রতি শ্রীকুষ্ণবাক্যং শত্বং তন্বং পরত্ব্চ তত্বত্রয়মহং কিল। ভ্রিতন্বরূপিণী 
সাপি রাধিক1 মম বল্লভ1 ॥ প্রককতেঃ পর এবাহং সাপি মচ্ছক্তিরূপিণী। 
সাবি বূপমাস্থার পূর্ণোহহং ব্রহ্ম চিৎ্পরঃ ॥ বর্ষণ প্রার্থিতঃ সম্যক্ সম্ভবামি 
যুগে যুগে । তয়! মাদ্ধং ত্বয়া পাদ্ধং নাশায় দেবতযুত্রহামিতাদি ॥ প্র্বং 
কাধ্যত্বং তত্বং কার্ণত্ব ততোহপি পরত্বং চেতি যৎ তত্বত্রয়ং তদহমিত্যর্থঃ। 
তত্রৈবাগ্রে শ্রীরাধায়াঃ দেবী কৃষ্চময়ী প্রোক্তা, রাধিক1 পরদেবতা সর্বলক্ষ্ষীময়ী 
সর্বকান্তিঃ সন্মোহিনী পরেতি। খকপরিশিষ্টশ্রুতিশ্চ তখৈবাহ রাধয়া মাধবো 
দেবো মাঁধবেনৈব রাধিধা | বিভ্রাজন্তে জনেঘ। ইতি । বিভ্রাজন্তে বিভ্রাজতে আ 
সর্বত ইতি শ্রুতিপদ্ধার্থঃ। এতৎ সর্ধমভিপ্রেত্য মুদ্ধন্যশ্লেকে তাদৃশোহপ্যর্থঃ 
সন্দধে জন্মাদ্যস্যেতি । যতোহন্বয়াৎ অন্বেতি অন্ুগচ্ছতি সদা নিজপরমানন্দ- 
শক্তিরূপায়াং তদ্যাং শ্রীরাধায়ামাসক্তো ভবতীত্যন্বয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্তাদৃশাদ্ যম্মাৎ 
তথা! ইতরতঃ ইতরপ্যাশ্চ তস্য সদ! দ্বিতীয়ায়াঃ শ্রীরাধায়া এব ষতে। যস্যা 
আদাস্য আদিরসসা জন্ম প্রাহূর্ভাবঃ যাবেব আদিরসবিদ্যায়াঃই পরমনিধান- 
মিত্যর্থঃ। অতএব তরোরত্যদুতবিলাসমাধুরীধুরীণতামুদ্দিশতি। য অর্থেষু 
তত্তদবিলাদকলাপেষু অভিজ্ঞো বিদগ্ধঃ যা চ স্বেন তথা তথাবিধেন আত্মগা 
রাতে বিলনতীত্তি শ্বরাট অতএব সর্বতোহপ্যাশ্ত্যরূপয়োস্তয়োবর্ণনে :মম - 
তত্রুপৈব সামগ্রীত্যাহ আদিকবয়ে প্রথমং তললীলাবর্ণনমুরভমাণায় মহাং 

 শ্ীবেদন্যাসায় হুদা অন্তঃকরণদ্বারৈব ব্রহ্ম নিজলীলাপ্রতিপাদকং শবব্রহ্গ 
যস্তেনে আরম্তপমকালমেব যুগপৎ সর্বামিদং মহাপুরাগং মম হৃদি প্রকাশিত- 
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গ২. শ্রীমস্ভাগবতম্ । [ ১ ক্কং--১ অং। 

_[শ্রীজীবগো্বামী।] 
বাগিত্যর্থঃ | এতচ্চ প্রথমস্য সপগুম এব ব্যক্তং | যদ্ যস্যাং ব্রহ্গাদয়োহপি মুহ্থাস্তি 
স্বরূপসৌন্দর্যয গুণাদিভিরত্যভূতা কেয়মিতি নির্বজুমারন্ধা নিশ্চেতুৎ ন শরু-বস্তি 
এবন্ভুতা সা যদি ময়ি কৃপাং নাকরিষ্যৎ তদা লব্ধমাধবতাদুশ কপস্তাপি মম 
,তৈষ্তৈ পনৈস্তৎপদ্বীমন্বিচ্ছন্ত্যোহগ্ররতোহবলাঃ | বধ্বাঃ পদৈঃ স্ুপুক্তানি 
বিলোক্যার্ভাঃ সমক্রবন্ ইত্যাদিনা! তন্ত। লীলাবর্ণনলেশোহপি সাহদসিদ্ধি- 
রসৌ নাভবিষ্যদেবেতিভাবঃ। তয়োত্রাশ্ত্য্যরূপত্বমেব ব্যনস্তি তেজোঁনারি- 
মুদামচেতনানামপি যথ। যেন প্রকারেণ খিনিময়ঃ পরস্পরং স্বভাণবিপর্ধ্যয়ে 
ভবতি তথা যো খিভ্রাত ইতি শেষঃ। বাক্যশেষ্জ ভাবাভিভূতত্বেন ন 
বক্তৃং শক্তবাঁনিতি গম্যতে । তত্র তেজসশ্ন্্রাদেস্তৎপদনখকাস্তিবিস্কারতা দিন 
বারিমুদ্বন্িন্তেজস্বধন্মীবা; প্রির্বারিণো। নদ্যাদেশ্চ বংথাবাদ্যাদিনা রব্য্ি- 
তেজোবছুচ্ছলতা প্রাপ্তিঃ। পাষাণাদের্মুদ্বচ্চ স্তম্তগ্রাপ্রিঃ | মুদশ্চ পাঁধাঁণাদে- 
ত্তংকান্তিকন্দলীচ্ছরিতত্বেন তেজোবদুজ্জলতা প্রাপ্তিবংশীবাদ্যাদিনা বাঁরিবচ্চ 
দ্রবতাপ্রাপ্তিরিতি । তদেতৎ সর্বং তস্ত লীলাবর্ণনে প্রসিদ্ধমেব | যত্র যস্যাঞ্চ 
বিদ্যমানায়াং ত্রিধা সর্গঃ শ্রীভুলীলেতিশস্তিত্রয়ী প্রাছুর্ভাবোইহথব। দ্বারকা- 
মথুরাবৃন্ধাবনানীতিস্থীনত্ররগতশক্তিবগত্রয় প্রাছ্র্ভাবো বুন্দাবন এব রসব্যব- 

হাঁরেণ সুহ্ৃছদানীনপ্রতিপক্ষনায়িকারূপত্রিভেদানাং সব্দাসামপি ব্রজদেবীনা- 
মেব প্রাছুর্ভাবো বা মৃষা বৃখৈব । মস্যাঃ সৌন্দর্য্যাদিগুণমম্পদা তান্তাঃ কৃষে 
ন. ক্িঞ্চিদিব প্রয়োজনমহ্তীত্যর্থঃ | তত ধীমহীতি বচ্ছন্বলন্ধেন তঙচ্ছব্রে- 
নান্বয়ঃ। পরমশক্তিশক্তিমত্ত্রেনোতিশয়িতমহাভাবরসেন বা! পরস্পরমিনতাং 
গতয়োরনয়োরৈক্যেটনব বিবক্ষিতং তদিতি। অতএব সাঁমান্ততরা পরামশাৎ 
নপুংদকত্বঞ্চ | কথভভৃতং স্বেন ধায়া স্বপ্রভাবেন মদ নিরস্তং শ্বলীলাপ্রতি- 
বন্ধকানাং কুহকং মায়া যেন তৎ। তগা সত্যং তাদৃশত্বেন নিত্যসিদ্ধং। 
যদ্ব৷ পরম্পরং বিলসাদিভিরনবরতমানন্দসন্দোহদানে কৃতিক্কত্যামিব জাভং তত্র 
নিশ্চলমিত্যর্থঃ। অতএব পরং অন্তত্র কুত্রাপ্যদৃষ্টগুণলীলাদিভিঃ বিশ্ববিস্মিপক- 
ত্বাৎ র্বতোংপুৃতকষট ॥ অত্র একোহপি ধন্মো ভিন্নবাচকতয়া বাক্যয়ো- 
নির্দিষ্ট ইত্যুভয়সাদৃশ্তাবগমাৎ প্রতিবস্তুপমানামালঙ্কারোহয়ং। ইয়ঞ্চ মুসরুপ- 
মিতমিতি মালা প্রতিবস্তূপম!। তেন তৈ্তিযিথো যোগ্যতয়! নিবদ্ধত্বাৎ 
সমনা়াপি। এতদলঙ্কারেণ চ অহো পরম্পরং পরস্মাৎ পরমপি তন্মিথুন- 
ভূতং কিমপি তন মিথোঁগুণগণদাধুরীভিঃ মমতামেব সমবাগ্তমিতি সকল- 
জীবজীবাভৃতমরসদীদষধানাারাধরতাস্পদা কম্মৈ বা নিজচরণকমলবিলাসং 
ন রোচয়তীতি শ্বতঃ সংভবি বস্ত ব্যজ্যতে। তদাহুঃ প্রতিবস্তূপমা সা স্তাৎ 

বাক্যরোগমাপামায়োঃ | একোৌহুপি বর্বঃ সামান্যো ঘত্র নি্দিষ্ঠতে পৃথগিতি। 
ইয়ং মালয়াপি দৃশ্যতে ইতি চ। এবং সমং স্যাদাহুরপ্যেণ শ্লাঘা যোগান্ত 
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'৩৩ , ০০০০৫ শ্রীমস্তাগবতমূ। 

শ্রীমীবগৌম্যাধী।]  ' ? 7. 
বস্তন ইতি । তথা বস্তু বাঁলক্কৃতি্বাপি দ্বিধার্থ সংভবী ম্বতঃ। কবেঃ প্রৌডোক্তি- 
সিদ্ধো বা তন্নিবদ্ধন্ত বেতি বটটু॥ যড়ভিস্তৈর্যজ্যমানস্ত বস্বলঙ্কাররূপকঃ। 
অর্থশক্ত্যস্তবে ব্যঙ্গো যাতি দ্বাদশভেদতামিতি । অতঃ সর্বতোহপ সান্ত্রানন্ব- 
চমৎকারকক্রীকৃষ্ণ প্রকাশে শ্রীবৃন্বাবনেইপি পরমাদভুতপ্রকাশঃ গ্রীরাধয়] যুগলিতঃ 
শ্রীকৃষ্ণ ইতি । তছুক্তং রাঁধয়! মাঁধবো! দেব ইত্যাদিন1। তদেবং সন্দতচতুষ্টষেন 
সম্বন্ধো ব্যাখ্যাতঃ ৷ তস্মিক্নপি সম্বন্ধে শ্রীরাধামাধবরূপেণৈব প্রার্ভাবঃ তস্য 
সমন্বিতঃ পরমপ্রকর্ষঃ। এতদর্থগেব ব্যতানিষমিমাঃ সর্ব! অপি পরিপাটারিতি 
পুর্ণঃ সন্বন্ধঃ। গৌরস্তাবরুচোজ্জলাভি,মলৈরক্ষে বিলাসোৎসবৈনৃত্যিত্তীভি- 
রশেষমাদনকলাবৈদগ্যদিগ্কীত্মভিঃ | আন্ঠান্যপ্রিয়তান্থধাপরিমলস্তোমোন্মদাভিঃ 
সদ! রাধামাধবমাধুরীভিরভিতশ্চিত্তং মমাক্রম্যতাম্ ॥ ১ 

ঞীবিশ্বনাথচক্রবর্তিন! কৃত। সারার্থদর্শিনী টীক1। 

শ্রীশ্্ীরাধারুষ্ণাঁভ্যাং নমঃ ॥ 
কুপান্থধাবৃষ্টিভূতম্বভক্তিস্বব্বাহিনীথেলিতজীবপদ্ধী। শ্রীকঞ্চচৈতন্টপ্নঃ স 

বিছ্যুদেগীরো মনোব্যে'মনি নশ্চকাস্ত ॥১॥ নিত্যানন্দাদ্বৈতটৈতগ্তর্মেকং 
তব্বং নিত্যালক্কুতবরন্গস্ত্রম্। নিত্যের্ক্তৈনিত্যয়া ভক্তিদেব্যা ভাঁতং নিত্যে 
ধাক্সি নিত্যং ভজাম$ ॥ ২॥ রূপং নাম সনাতনং গুরুরুপান্ নিত্যান্ গুণাংস্তস্য 
তান্ শ্রীমস্তাগবতাতখেব বিদিতান্ জুষ্টাচ্চিরেণাশ্রয়ন্। দু বৈষ্বতোষণীই ' 
প্রভূমতং বিজ্ঞায় সন্দর্ভতষ্টাকাং স্বাম্যন্ুকম্পিতোহন্ত বিদধে সারার্থগন্দ- 
শিনীম্ ॥ ৩॥ ন কাচিন্মে বৈদুষ্যহহ সুমহা সাহস ইহ স্বমৌঢ্যং বা,হেতুনিরূপধি- 
কৃপা যা (বাঁ) ভগবতঃ। প্রভূত্বং ব! হীনেহপুযুদয়তি যদাদ্যে প্রহসিতং দ্বিতীয়ে 
ত্বানন্দং প্রতিপদমিদং ধোক্ষ্যতি সতাম্ ॥ ৪ ॥ গোপরামাজনপ্রাণপ্রেয়সেহত্তি- 
প্রভৃষ্ণবে ৷ তদীয়প্রিয়কনাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে ॥ ৫ ॥ সুরতরুফলদীপাহস্কর- 
্রহ্মধন্মান্ যদিদমধিত শাস্ত্রং নাতিচিত্রং তদেতৎ। হরিচরিতস্থুধানাং পায়নায় 
প্রপেদে সদসি সদসতাং যন্মোহিনীত্বং স্তমস্তৎ ॥ ০ ॥ ইহ খলু নিখিলকল্যাণ- 
গুণমাধুর্যযবারিধৌ মহৈশ্বর্ধ্যসআাজি স্বয়ং ভগবতি পরমভাস্বত্যধিধরণি যথাঁসময়ং 
বিলন্তান্তহিতে নানাশান্ত্রপুরাণেতিহাসাদীনাং সর্বজননিকাযত্রায়কত্বরূপেঘর্থেরু 
যামিকেধিব কাঁলেন দৈবাদৈগুণ্যোদরাদাঁলস্যেনেব কেষুচিৎ প্রন্থপ্ডেযু তেঘেব 
মধ্যে কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ প্রত্যুত জুগুগ্সিতং ধর্মকৃতেহনুশাসতঃ শ্বতাবরক্তত্ত 
মহান্ ব্যতিক্রম ইত্যাদিতোবগতৈরনর্থাকাঁৈশ্চৌরৈরিবোডুয় তত্তত্প্রণেত: 
পর্যযস্তানাং সর্কেষাং চিত্তপ্রসাঁদরূপেষু মহাঁধনেঘপহৃতেষু যদা যদ! হি ধর্মস্য 
গ্লানির্ভবতি ভারত । অত্যুথানমধর্মস্য তদাআীনং স্থজাম্যহমিতি ॥ পরিত্রাণায় 
সাধুনাং বিনাশায চ হুষ্কতামিতি ভ্ীগীতোক্তনিমিত্তলব্ূলক্ষ্ণতয়া যাদঃস্গ মহা- 
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১৩৪" শ্রীমন্ভাগবতমূ। [ ১ স্কং--১ অং। 

[আ্বিখনাথচক্রবর্ভী।] 

মী ইব মৃগেষু মজ্ঞবরাঁহ ইব বিহঙ্গমেধু শ্রীহংস ইব নৃষু হ্বয়ং ভগবান্ শ্রীরুষ্জ ইব 
দেবেষৃপেন্্র ইব বেদেষু ভ্রীমভীগবতা খ্যঃ শান্্রচুড়ামণিং। কষে শ্বধামোপগতে 
ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ। কলে নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোহধুনোদিতঃ॥ ইতিবচনব্যঞ্জিত- 
শ্রীককষ্চপ্রতিমূর্তিকত্েন মমাহমেবাভিবূপঃ কৈবল্যাঁদতি নিরস্ততদ্বিনাস্সাদৃশ্ত- 
তয়া শ্রীশুকপরীক্ষিত্ত্যাং শ্রীকৃষ্ণ এব জ্যোতিঃস্থ সহআংশুরিব পুরাণেষু ভাস্বান্ 
দ্বাদশক্বন্ধাতআ্মকোহষ্টাদশসহশ্রচ্ছদনে! মহাজনবাঞ্ছিতার্থকল্পতরুরিবাবততার। তৎ- 

প্রণেতা প্রথমত এবাচার্ধ্যচূড়ামণিঃ শ্রীকষ্ণদৈপারনঃ হ্বাভীষ্টদৈবতধ্যানলক্ষণং 
মঙ্গলমাটরতি জন্মাদ্যগ্তেতি। পরং অতিশয়েন সত্যং সর্ধকালদেশবর্তিনং পর- 

মেশ্বরং ধীমহি ধ্যায়েম । বহুবচনেন কাঁলদেশপরম্পরাপ্রাপ্তান্ সর্ববানেব জীবান্ 
্বাস্তরঙ্গীকৃত্য ন্বশিক্ষয়! তান্ ধ্যানমুপদিশন্নেব ক্রোড়ীকরোতি। অনেনাথাতো। 
ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি ুত্রার্থং ফলতে। বিবৃতঃ ধ্যানস্তৈব জিজ্ঞাসারাঃ ফলত্বাৎ। তস্ত 
পারমৈশ্ব্ধ্যমাহ অস্ত জগতো জন্মাদি জন্মস্থিতিভঙ্গং যতো! ভবতি তং। ভর্হি কিং 
কালং ধ্যায়থ। ন। অন্বয়ঠদিতরতশ্চ। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ঘটে মুদন্বয় ইব মুদি 
ঘটব্যতিরেক ইবেত্যুপাঁদনকারপরমিত্যর্থঃ | চকারাৎ য এব নিমিত্তকারণঞ্চ । 
কালগ্ত তত্প্রভাবরূপত্বীৎ। যদ্ব৷ অন্বয়াৎ প্রলয়ে বিশ্বস্ত পরমেশ্বরে অন্ুপ্রবেশাৎ 
ইত্তরত্শ্চ সর্থে ততে। বিভাগাচ্চ। পৃথিব্যা জলমিব জলন্ত তেজ ইব যোহধিষ্ঠান- 
কারণমিত্যর্থঃ। যদ্বা অন্বয়াৎ কারণত্বেন যতকর্তৃকাঁদনুপ্রবেশাৎ জন্ম কর্মমফল- 

' ধবীতৃত্বেন বত্কর্তৃকাদন্ুপ্রবেশাত্ স্থিতিঃ সংহারকত্বেন কুদ্ররূপেণ যত্কর্তৃকাদন্ু- 
প্রবেশাত্তঙ্গশ্চ যতো ভবতি তং। অত্র কারণস্ত কাধ্যসমন্বিতত্বমেব কার্যেইনু- 
গ্রবেশো জ্ঞেয়ঃ। তৎকার্ধ্যস্ত বিশ্বন্ত ততস্বরূপত্বং বাঁরয়ন্ বিশিনষ্টি ইতরত ইতি। 
স্জ্যপাল্যসংহার্ধ্যা দ্বিশ্বত্তঃ ম্বরূপশক্ত্য! ভিন্নাৎ। চকারান্মায়াশক্ত্যা তদভিন্নীচ্চ | 
এবং জন্মাদ্যন্ত যত ইতি তত্ব, সমন্বয়াদিতি স্ুত্রদ্বরমুক্তং | নম্থুচ পরমেশ্বরস্যোপা- 
দানত্বে বিকারো। ছর্বারস্তস্মাৎ প্কতিরেবোপাদানং পরমেশ্রস্ত নিমিত্তমিত্যু- 
চ্যতাং। মৈবং । যঃ সর্ধন্ঞঃ সর্বববিদিতি সঈক্ষত লোকানুস্থজ! ইতি তদৈক্ষত বহু 
স্যাং প্রজায়েয়েত্যাদিশ্ররতিভিশ্চেতনস্তৈব জগৎকারণত্বপ্রতিপাদনাঁৎ পরমেশ্বর 
এব জগত উপাদানং নি মিতৃঞ্চ। তত্র গ্রকৃতেঃ তচ্ছক্তিত্বাৎ শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ 

প্রকৃতিদ্বারকমেব তস্যোপাদনত্বং। ম্বরূপেণ তু প্রক্কত্যতীতত্বাৎ তশ্ত নির্বি- 
কারত্বঞ্চ। যথোক্তং ভগবত! । প্রকৃতিরাঁস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ | সতো- 
ইভিব্যপ্রকঃ কালে ব্রহ্ম তরিতয়ং ত্বহমিতি । প্রক্কৃতেঃ স্বাতস্ত্যেণোপাদানত্বমেব 
শান্ত্রাসম্মতং। তস্মাৎৎ পরমেশ্বরঃ সর্বজ্ঞ এব স্বাতন্ত্েশ জগৎকারণমুচ্যতে । 

ন তু জড়া প্রকৃতিবিত্যাহ অর্থেষু স্থজ্যান্যজ্যবস্তমাত্রেযু অভিজ্ঞো যস্তমিত্যর্থঃ | 
অনেনেক্ষতের্নাশব্মিতি স্ুত্রার্থ উক্তঃ। সচায়ং। প্রক্রান্তং ব্রহ্ম জগৎকারণং 
ভবতি। কুতঃ। ঈক্ষতেঃ ঈক্ষণাৎ জগৎকারণত্বপ্রি ইপাদ্কশ্রাতিবাক্যেঘু তন্তৈব 
১৯৬৪ পাস পি এট আলা বা আসি সিসি জী সিরা পর ছিলি সত পপি তি সা সর পিস সদা ৬এ পা সি সচল সী পি অপ সতা ি 

ভাটা সিট সিসি সত সি সি ছক সি অসি সী আরা সি সিটিস্িত সস 
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[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী ।] "  * ০ 
বিচারবিশেষাত্বকেক্ষণশ্রবণাৎ। অতো ব্রহ্ম নাশবং। অশব্দপ্রমাণকং ন ভবতি 
কিন্তু শব্বপ্রমাণকমেবেতি। অত্র তয়ঃ ৷ তদৈক্ষত বহু স্যামিতি। সদেৰ 
সৌম্যেদমগ্র অ+সীদ্িতি। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীদিতি। তন্মান্ব 
এতস্মাদাত্মন আকাঁশঃ সম্ভৃত ইন্তি | যতো! বা ইমানি ভূতানি জীরস্ত ইত্যাদ্যাঃ। 
স্বৃতিশ্চ। যতঃ সর্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে। যন্মিংশ্চ গ্রলযং যাস্থি পুনলেব 
যুগক্ষয়ে ইতি! নন্ধু তদানীং মহদাদ্যন্থৎপত্তে্তস্ত ঈক্ষণা।দূস।ধনং ন সংভব তী- 
ত্যত আহ স্বরাট্ স্বশ্বরূপেণৈব তথা তথা সাঁজঙ ইতি । ন তন্ত কার্ধ্যং করণঞ্চ 
বিদ্যতে ইত্যাদো স্বাভাঁবিকী জ্ঞানবলক্িয়া চেতি শ্রভেঃ। ননু জগবস্ষ্টো 
বরহ্মণঃ স্বাতন্ত্রামৈশ্বরয্যং চাবগম্যতে । হিরণ্যগর্তঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্ত জাতঃ 
পতিরেক আদীদিতি শ্রতেঃ। স এব ধ্যেয়োশস্তিত্যত আহ তেন ইতি । আঁদি- 
কবয়ে ব্রহ্মণে যো ব্রঙ্গ বেদং স্বতত্বং বাঁ তেনে প্রকাশয়ামাস । অতো। ব্রহ্মণো২পি 
পারতন্ব্যং । নন্ধ ব্রহ্মণোহন্যতো বেদাধায়নাদ্য প্রসিদ্ধং সত্যং তত্ব, হৃদা মনসৈব 
তেনে । প্রচোঁদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতা গণ্ত সতী স্মৃতিং হি । ত্বলক্ষণ। 
প্রাছরভূৎ কিলান্তত ইতি। কিংবা স্বদৃষ্টং হৃদি মে তদৈবেত্যাদেঃ। অনেন 
বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্তকত্বেন গায়ল্যর্থশ্চ দর্শিতঃ। তদক্তং মাতস্তে। যত্রাধিকৃত্য গয়ন্তরীং 
বর্যতে ধন্মরবিস্তরঃ | বুত্রাস্ুরবধোপেতং তপ্ভাগবতমিষ্যতে | পুরাধাস্তরে চ। 
গ্রন্থোহষ্টাদশঙ্গাহক্রো দ্বাদশস্বন্ধসন্মিতঃ। হয়গ্রীবত্রক্ষবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথ|। 
গায়জ্রা! চ সমারস্তস্তদ্বৈ ভাঁগবতং বিছ্ুরিতি । নন স্ুপ্তপ্রতিবৃদ্ধন্তায়েন ব্রন্ধা 
স্ব়মেব বেদং তত্বং ব! উপলভতাং ত্যত আহ যত যশ্মিন বেদে তদীয়ে তদ্দে 
বা স্বরয়োহপি মুহান্তি অতস্তন্মিন্ ব্রহ্মণঃ স্বতো! ন শক্কিঃ। এতেন নেতরোহনুপ- 
পত্তেরিতি সুত্রার্থো বিবৃতঃ | নন ধীমহীতি ধ্যনিবিষয়ত্বেন তশ্তা সাঁকারত্বমভি- 
প্রেতং । আকারাখাঞ্চ ত্রিগুণস্থষ্টত্বং তথাত্বে চানিত্যত্বং প্রসজ্জেদিত্যত আহ 
তেজোবারিমৃদাং যা, বিনিময়ঃ বিপধ্যয়ঃ অন্তন্সিন্নন্তাবভাসঃ| যথা অজ্ঞানাং 
তেজসি বারীদমিতি বাঁরিণি স্থলমিতি মুদি কাঁচাদৌ চ বারীদমিতি বুদ্ধিঃ 
তখৈব ঘত্র পূর্ণচিন্ময়াকারে ত্রিসর্গঃ তিগুণসর্শোহয়মি তিবুদ্ধিমূ্ষ। নিগ্যেবেত্ার্থ£। 
তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং । বৃন্দাবননুরভূরুহতলাসীনমিতি গৌঁপাঁল- 
তাঁপনীক্রতেঃ | অর্মাত্রাত্কে1 রাঁমে ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহ ইতি রামতাপন্তাশ্চ | 
খতং সত্যং পরং ব্লগ পুরুষং নৃকেশরিবিগ্রহমিতি নৃসিংহতাপন্াশ্চ। নির্দো্ষ-. 
পুর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রে। নিশ্েতনাত্মকশরীরগুণৈশ্চ হীনঃ। আনন্দমাত্রমুখ- 
পাদসরোকরুহা'দিরিতি ধ্যানবিন্দুপনিষদশ্চ। নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্ববিগ্রৃহ 
ইতি ব্রদ্ধাগুপুরাণাঁৎ। সর্ষে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহান্তম্ত পরাত্মনঃ | হানো- 
পাদানরহিতা নৈব প্রক্কৃতিজাঃ কচিদিতি মহাবারাহাচ্চ। শ্বেচ্ছাময়ন্ত ন তু । 
ভূতময়ন্তেতি চ। ববন্ধ গ্রার্কৃতং যথেতি। ত্বয্যেৰ নিত্যন্থখবোধতনাবিতি। শাব্দং 
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[ ঞীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] " 
ব্রহ্ম বপুর্দধদিতি। সত্যজ্ঞানানস্তানন্দমা ব্রৈকরসমূর্ভয় ইত্যাদি শ্রীভাগবতাদপি 
তদাকারন্তামায়িকত্বাবগমাৎ। অনিজ্জ্রিয়া অনাহারা অনিপন্নাঃ সুগন্ধিনঃ | 
একাস্তিনস্তে পুরুযাঁঃ শ্বেতদ্বীপনিবাসিন ইতি নারায়ণীয়াৎ | দেহেজ্দ্িয়ানু- 
হীনানাং বিকুঠপুরবাসিনামিতি সপ্তবমস্কন্ধাচ্চ। তত্ক্তানামপি শ্বেতদ্বীপবিকু- 
পুরবাঁসিত্বেন সাকারত্বে লন্ধে অনিন্ড্রিয়। ইত্যাদিভিন্মীয়িকাকারত্বনিষেধাৎ । 
তদাকারস্তামায়িকত্বে কঃ সংশয়ঃ। নন্থু তদপ্যত্র কেচন বিবদস্তে ইত্যত আহ 
ধায়েতি। ধায়া স্বরূপশক্ত্য। শ্বভক্তনিষ্ঠন্বান্থভব প্রভাবেন বা প্রতিপদসমুচ্ছলন্- 
মাধুর্য্যশবর্যাত্রাজিশ্রীবিগ্রহেণ বা স্বেন অসাধারণেন সদা কালত্রয় এব নিরস্তাঃ 
কুহকাঁঃ কুতর্কনিষ্ঠা যেন তং। এতেন তর্কা প্রতিষ্ঠানাদিতি স্ত্রার্থঃ স্থচিতঃ | 
অত্র যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যন্তশ্তৈষ আত্মা বিবৃথুতে তন্ুং স্বামিতি শ্রুত্য। 
দ্বশব্দেন তনো:ঃ স্বরূপভূতত্বে লন্ধে তথ! প্রকৃতিক্ষোভাৎ পুর্বমেব বহু স্তামিতি 
স ঈক্ষতেত্যাদিশ্রুতিভিস্তদীয়মনোনয়নাদেরমায়িকত্বেহবগমিতে পরাস্ত শক্তি- 
কিবিধৈব শরতে স্বীভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি শ্রত্যা স্বাভাবিকত্বে প্রকটমুক্তে 
অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যৌজয়েৎ। গ্রাকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদ- 
চিন্তান্য লক্ষণমিতি। অত্রন যোজয়েদিতি লিউ পরদারান্ ন গচ্ছেদিতিবৎ তত্র 
কুতর্কযোজনায়া নিষিদ্ধত্বেহপি যদ্যস্থরাস্তদীয়শ্রীবিগ্রহং লক্ষ্টীকৃত্য যুক্তিশরা- 
নাদিৎসবে। নিরয়েহপি পতিষ্যস্তি তদ1! পতন্ত তৈরলং সংলাঁপেমেতি । অথাত্র 
শাস্ত্রে দশমস্ত বিশুদ্ধার্থং নবানামিহ লক্ষণমিতি দশমন্তা রয় তত্বস্তৈবাঙ্গিত্বে ত্ত চ 
শ্ীকষ্তরূপ এব মুখ্্যত্বে তদসাধারণধর্মপ্রস্ততাঁবপ্যন্ত প্রথমপদ্যস্তৌচিতী ভব- 
ত্যতস্তদেকপরস্ত ব্যাখ্যাস্তরস্তাবকাশঃ। তদ্যথ1। সত্যবরতং সত্যপরমিত্যাদৌ 
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্না ইতি শ্রীকৃষ্ণজন্মারস্তোক্তেঃ। সত্যে প্রতিষ্টিতঃ 
কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতং। সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্ত্মাৎ সত্যে হি নামত 
ইত্যুদ্যমপর্বণি সঞ্জয়কৃতকষ্ণনায়াং নিরুক্তেশ্চ সত্যং শ্রীকুষ্ণং 'ধীমহি নরা- 
কৃতি পরং ব্রহ্গেতি ব্রঙ্গাগুপুরাণাৎ। তন্বীৎ কৃষ্ণ এব পরে! দেবস্তং 
ধ্যায়েদিতি শ্রীগোপালতাপনীভ্যশ্চ পরং। স্বেন ধায়! শ্রীমথুরাখ্যেন সর্বত্র 
তদানীং কৃপয়! দর্শিতেন গ্রীবিগ্রহেণ চ সদা নিরস্তং কুহকং জীবানামবিদ্যা 
যেন তং। মথ্যতে তু জগৎ দর্ধং বরন্গজ্ঞানেন যেন বাঁ । তৎ্সারভূতং যদ্যস্তাং 

, মথুরা সা নিগদ্যতে । ইতি গোপালোত্বরতাপনীপ্রসিদ্ধেঃ। শ্রবণাৎ কীর্তনা- 
দ্ধ্যামাৎ পুয়স্তেইস্তেইবসায়িনঃ ৷ তব ব্রহ্মময়স্তেশ কিমুতেক্ষাভিমর্শিন ইতি 
দ্শমোক্তেশ্চ। গুহদেহতিট্প্রভাব। ধামানীত্যমরঃ । নন ত্বদ্ধিগ্রহস্ত প্রাপ- 
ঞ্িকলো কদৃশ্ঠত্বাৎ যদ্যদ্দৃষ্তং তদনিত্যং ঘটবদিতি স্যায়েনাঁনিত্যত্বং প্রসজ্জে- 
দিত্যত আহ তেজোবারিমৃদাং ত্রয়াণাং দৃশ্তভৃতানাং যথা। যথাবদূ বিনিময়ঃ « 

£ পরম্পরমিলনং যত তথাতৃতস্িস্সিগুণস্থষ্টো দেহে! মৃষা মিথ্যৈব যেন তৎ- 
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প্রীবিশ্বন্থচক্রতর্ভী।] . . 
ত্রিতয়স্থষ্টস্ত্বিগ্রহ উচ্যতে তেন মৃষৈবোচ্যত ইত্যর্থ, | ্রপঞ্চাতীতগ্তাপি তশ্য 
যৎ প্রাপঞ্চিকৈরসুরৈদর্শনং তৎ খলু বিচিত্রলীলাসাধিকয়। তদিচ্ছয়! দুস্ততয- 
স্বরূপয়ৈব পিতৃদূষিতরসনৈর্ন বৈর্ম-স্তপ্ডিকাঁচর্বণমিব তন্মাধুর্ধ্যামভবহীনং | ত- 
দশ্ৈস্ত দুস্তক্যতৎকৃপা প্রভাবাৎ তন্মাধূধ্যা ুভবসহিতমেব। যদুক্তং | গ্মন্যে চ 
তনুখসরোজমুদারহাসকিপ্বেক্ষণং নৃপ পপুদ্ঘশিভিনূর্নাধ্যঃ। তেডাঃ ম্ববীক্ষণ- ' 
বিনষ্টতমিজ্র্রগৃভ্যঃ ক্ষেমং ভ্রিলোকগুরুরর্৫থদূশঞ্চ যচ্ছন্িতাতোহদৃশ্তন্তাঁপি তশ্ত 
যদৃস্তত্বং তৎ কৃপায় এব মহৈশ্ব্ধ্যং জ্ঞঃশয়তীতি জ্ঞেয়ং। অতএব ভাগবতা- 
মৃতধৃতং নাঁরায়ণাধ্যাত্মবচনং। নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ 
তামুতে পরমানন্দং কঃ পশ্তেতাঁমিতং প্রভূমিতি। তত্রভ্যা কারিক। চ। 
ততঃ স্বয়ংপ্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছাঞকাশয়া। সোহভিব্যক্তে। ভবেযঘ়েজে ন 

নেত্রবিষয়ঃ কৃত ইতি। এবমেব তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রন্মগ গোপালপুরী 
হীত্যাদদি শ্রুতেও্রুহ্গভূতাঁনামপি তদ্ধামাদীনাং দৃশ্বাত্থং। ততশ্চ। যদ্যদৃস্তযং 
চিত্তিন্নং তদনিত্যং নি ৩৪৬ ভাঁগবতাভিজ্ঞাঃ । এবমবতারমূলকারণং 
কপামুক্তা তন্ত লীলামাহ অস্ত যতো যত্র বস্থদেবগৃঁহে জন্মাদি জন্নৈশ্বর্য্যগ্রক- 
টনপুর্ববৃত্তকথনাদি । তত ইতরতণ্ ইতরত্র চ নন্দগহে অন্থু অয়াৎ, অয়মে- 
বাগচ্ছৎ। কিমর্থময়াৎ। অর্থেযু কংসবঞ্চনাদিষু বজসন্বন্ধিবাৎসল্যাদিপ্রেমপ্রকাঁশ- 
রূপেষু বা অভিভ্ঞঃ। ন ত্বহ্যপরতন্ত্র ইত্যাহ শ্বেনৈব রাঁজত ইতি । বদ্ধ স্বৈঃ পিত্রা- 
দিভিঃ শ্রীনন্দাদোবিরাজমানত্বার্থমিত্য ভিপ্রায়ঃ। ন চ তত্র তত্র তততৎপ্রেমাধীন- 
তয়া তাঁদৃশলীলাবিশিষ্টত্হেপি তণ মৌদ্ধ্যমেব প্রত্যেতব্যমিত্যাহ আদিকবয়ে 
ব্রহ্মণেহপি ব্রন্গ ব্রহ্মাত্মকং বৎসবাঁলকাদি তেনে প্রকাঁশয়ামাস তচ্চ হৃদ] 
সংকল্পমাত্রেণৈব । যত্র যোঁগমাঁয়াবৈভবে সুরয়ো ভবনারদাঁদয়োছিপি মুহ্থন্তি | যদ্বা 
আদ্িকবয়ে ব্বকুলস্তাদিপ্ররুষঃ কবিধিজ্ঞশ্চ যঃ সত্যব্রতমন্তস্তন্মৈ ব্রহ্ম নিবিশেষং 
স্বরূপং তেনে স্বাংশমতস্তদেবোক্ত্যা প্রকাশয়ামাঁস । তদুক্ির্থ] | মদীয়ং'মহি- 
মাঁনঞ্চ পরং ব্রন্মেতিশব্দিতং। বেশস্তন্তক্ুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈধিবৃতং হৃদীতি। 
ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিচরণৈঃ। মে ময়! অন্থগৃহীতং প্রসাদীরুতং ব্রহ্ম অপরোক্ষী- 
কৃতং বেতস্তসীতি ব্রহ্মণন্তৎ্প্রসাদীকৃতত্ব্চ বেদস্তবারস্তে ব্যাথ্যাম্ততে । অথ 
তস্তাগি শ্ান্তদাস্তাদিরসপরিকরবিশিষ্টত্বেইপি তত্রাতিশুগুভে তাভির্ভগবান্ 
দেবকীন্ৃত ইত্যাদিভ্যো ব্রজদেবীসাহিত্যেন পরমমাধুধ্োদয়াৎ তদীয়রসম্তাতি- 
শয়েনোপাদেয়তাং দর্শয়ৎ পুনরপ্যর্থীস্তরমত্রাবকাশতে। তদযথ! আদাস্ত শুঙ্গার- 
রসম্ত জন্ম যনতস্তং দীমহি। পূর্ববং তন্ত পরমার্থদর্শিভিঃ সভভিধিগীতত্বেন সতোহপি. 
নাশ এবাসীদিতি ভাঁবঃ। অন্বয়াঁৎ সংযোগাৎ ইতরতশ্চ বিপ্রলস্তাৎ সংযোগ- 
বিপ্রলস্তাভ্যামেব শৃঙ্গাররসঃ সপরিকরঃ সংপদ্যত ইতি ভাবঃ। ভীমসেনে! 
ইতিবদাদ্যরসোহপ্যাদ্যশব্বেনোচ্যতে | যদ্বা! অত্র পিবত ভাগবতং রসমিত্যুক্ে 



৩৮, শ্রীমন্তাগবতমৃ। [১ স্কং_১ অং। 
সি কাস চি এসি ছি ভাসি রি ্্ পলতএসিম্প্-র ই সত 

'শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী |] " 
শান্রন্তাস্ত রসরূপত্বাদাদ্যস্তেত্যেনেনার্থপ্রত্যাসত্ত্যা রসস্তেত্যন্তৈব বিশেষ্যপদ- 
শ্লোপস্থিতেঃ। কিংবা সংষোগবিয়োগাভ্যাং নিষ্পত্তিঃ ম্বপ্রতিযোগিনং রস- 
মেবোপস্থাপয়ত্যতে। ন্যুনপদতা নাঁশঙ্কনীয়। প্রত্যুত তথ প্রাপ্তত্বেনাদিরসন্ত 
রহস্তত্বমেব দ্যোতিতং। তত্রালম্বনবিভাবত্বে তন্তান্ততে বৈশিষ্ট্যমাহ অর্থেষু 
চতুঃবষ্টিকলাদিরসোঁপযোগিসমস্তবস্তষু অভিজ্ঞঃ বিদগ্ধ ন চ প্রাকৃতনলাদিনায়ক- 
বং কালকর্ম্মাদিগ্রস্ত ইত্যাহ স্বরাট। কিঞ্চ রসো হ্ন্াত্র, নৈব গ্রসজ্জেদিত্যাহ 
য এবাদিকবয়ে আদ্িরসন্ কবয়ে ভরতায় হৃদৈব তদীয়মনসৈব ব্রহ্ম আদিরসম্ত 
তত্বং তেনে। রসশ্তৈকতানত্বোদঘাটনার্থমিত্যর্থ; | বেদস্তত্বং তপো ব্রহ্গেত্যমরঃ | 
তদপি যত্র তত্বে স্রয়ঃ কবষে! মুস্থান্তি প্রাকৃতনলাদিনায়কনিষ্ঠতয়1 বর্ণনাৎ। 
তত্র দৃষ্টান্তঃ তেজ ইতি। তেজআদিষু বার্ধ্যাদিবুদ্ধিরিব ভগবদেকনিষ্ঠে রসে 
প্রাক্ৃতজননিষ্ঠত্ববুদ্ধিরিত্যর্থঃ । যত্র কৃমিবিড়ভম্মান্তনিষ্টেযু প্রারুতনায়কেষু 
অতিনশ্বরেষু রসো ন ভবতি বিচাঁরতো। বিভাববৈরূপ্যাঁৎ তদ্বিপরীতং ঘ্বণাময়ং 
বৈরশ্তমেবোৎপদ্যতে তত্রৈব রসং বর্ণয়স্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ যত্র ত্রয়াণাং বাচ্যলক্ষ্য- 
ব্ল্যানাং অর্থানাং ধ্বনিগুণালঙ্কারাণাং বা সর্গঃ নির্্মাণপ্রপঞ্চঃ অমুষা সত্য 
এব ভবৃন্নলৌকিকত্বেন চমত্কারী স্তাৎ। অন্তত্র প্রারৃতনায়কে কবিপ্রৌটোক্তি- 
মাত্রপ্রাণে মিখ্যেবেত্যর্থঃ | নন্থ রসং কেচিন্ন মন্তন্তে তত্রাহ ধায়! মাধুর্ধ্যাপ্বাদ- 
সাক্ষাৎকারচমত্কারপ্রভাবেন স্বেন'অপাধারণেন নিরস্তাঁঃ কুহকা জরন্মীমাংসকা 
যেন তং। অথ তাসামপি মধ্যে কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাঁতাঁয়া নন্দসুনুন। | 
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বর ইত্যাদ্িভিঃ পরমমুখ্যায়াঃ শ্রীবুন্দাবনে- 
শ্ব্য্যাঃ সাহিত্যেন পরম এব মাধুর্ষ্যো ৎকর্ষে। ভবত্যতস্তৎপ্রদর্শকোহপ্যর্থোহস্সিন্ 
'আদিমে শ্লোকেহমেষ্টব্যঃ। স খথা। যতো! যাভ্যামেব আদ্যন্ত রসস্য জন্ম 
প্রাছুর্তাবঃ। যাবে আদ্দিরসবিদ্যায়াঃ পরমনিধানমিত্যর্থঃ | তত্র যশ্চ ইতরতঃ 
ইতি ণ্যবলোপে পঞ্চমী । ইতরাঃ কান্তাঃ পরিত্যজ্য অন্বয়াৎ। অত্রাবরোপিতা 
কাস্ত। পুষ্পহেতোর্মহাত্মন। | অত্র প্রহ্ুনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ ॥ ইত্যাদি- 
ৃষ্ট্যা অন্গতেহেঁতোঃ অর্থেযু রসোপযোগিধীরললিতেত্যাদিময়মুখ্যরসেঘঘবভিজ্ঞঃ। 
যা চ তত এব হেতোঃ শ্বেন কান্তেন তেনৈব রাঁজতে ইতি স্বরাট্ শ্বাধীন- 
কান্তেত্যর্থঃ। যশ্চ তত্ততপ্রকাশনার্থং আদিকবয়ে আদিতে। জন্মারভ্যৈব কবয়ে 
তৃত্বজ্ঞায় শ্রীশুকদেবায় ব্রহ্ম শ্রীভাগবতং মূর্ঘন্যরসময়রাসপঞ্চাধ্যায়ীকং হৃদ! তেনে। 
ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসন্মিতমিতি | শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতমিতি । 
শুক্বাঁগমৃতান্বীন্দুরিত্যাদিভ্যঃ | যৎ যতঃ শ্রীভাগবতাঁৎ যত্র রাসে (বাঁ) সতি 
সুরয়ে! মুহাস্তি রসাস্বাদজনিতামানন্দমুচ্ছ্ণং প্রাপ্নুবস্তি যদ্বা যয়োঃ সুরয়ো ভক্ত 

কিংবা যাভ্যাং শ্রবণনয়নাঁদিবিষয়ীভূতাভ্যাং ুরয়স্তৎপরিকরভূতা৷ ভক্তা মুহত্তি « 
মহাঁবিজ্ঞা অপি মূঢ়া ভবস্তো ধর্মববিপধ্যনরং প্রাপ্ুবস্তীত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্ান্তেনাপরানপি 

৫২ 
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 গ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] , - 
সংগৃহণতি ৷ তেজোবারিমুদাং যথা বিপিময়ঃ শ্বস্বধর্মব্যত্যয়ঃ | তত্র তেজসাং 
চন্ত্রাদীনাং তদীয়রাঁদলীলাদর্শনাৎ স্তত্ভেন শ্বীয়চলত্বধন্মবব্যত্যয়ঃ। বাঁরীণং 
তন্মুরলীবাদ্যাদিন! স্তস্তেন মৃদ্ধন্মঃ | মৃদামপি পাষাণাদীনাং দ্রবণ বারিধন্মশ; 
যথেতি। যত্র যগোঃ স্বেন ধা গ্রভাবেন তিশ্থণাং শ্রীভূলীলানাং গোগীম হিষী- 
লক্ষ্মীণাং ব! অন্তরঙ্গাবহিরঙ্গাতটন্বানাং ব! শক্তীনাং সর্গোহমৃষা সঙ্তা এব। সদা 
তাসাং তদ্ধামময়ত্বাৎ যত্রেত্যধিষ্টানকারণত্বাৎথ যান্্যাং হৃষ্ঠাঃ শ্র্যাদয়ঃ শ্বখহসা 
সদা বর্তন্ত এবেত্যর্থঃ যত্তদোনিত্যসম্বন্ধ।। তৌ নিরস্তকুহকং নিষ্ষপটং যথা 
শ্যাৎ. সত্যং যথীর্ঘস্বরূপং যথ] স্তাঁৎ পরং সর্ধোৎকৃষ্টং যথ। াৎ তথ ধীমহি ইতি 
শাস্্রস্তান্ত বিষয়ো৷ দর্শিতঃ | অথ তথাভূতমপ্যাশ্রয়ত্বং যেনৈব লভ্যতে স শান্তর- 
স্তাভিধেয়ে৷ আক্তিযোগন্তথা স এব পরমকাষ্ঠামাপদ্য শ্রীভগবদাকর্ষকে। তবন্ 
প্রেমাভিধঃ প্রয়োজনঞ্চেত্যনেন শ্লোকেন স ভক্তিযৌগোহবহং মাননীয় ইত্যতো- 
হ্্থান্তরমণ্র তন্ত্রেণান্তর্ভবতি | তদযথ|। সত্যং। তদেব সত্যং তছুহৈব মঙ্গলং 
যছুত্তমঃশ্লোকষশোহনুণগীয়ত ইতি দ্বাদশোক্তে :| তত্রাপি পরং শ্রেষ্ঠং পরম- 
বাস্তববস্তরূপত্থাৎ ব্রিগুণাতীতং। তথা সত্যাং সন্ট্যো হিতং পরমকলাণগুণময়ং 
ভক্তিযোগং ধীমহি। বছুক্তং। লক্ষণং ভক্তিযোগন্ত নির্ভণস্তেত্যুদাতুমিতি। 
ন হ্ক্গোপক্রমে ধ্বংস মদ্ধন্মন্তোদ্ধবাণৃপি। ময়ান্ুমোদিতঃ সম্যড্নির্ণত্বা- 
দ্রনাশিষ ইন্ডি চ। শ্রুতিশ্ম গোপালতাঁপনী। বিজ্ঞানধনানন্দঘন। সচ্চিদানন্দৈক- 
রসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি । তশ্ প্রভাবমাহ যত এবাদ্যন্ত পরমেশ্বরস্ত জন্ম 
উপাসকেষু ভগবস্থেন প্রাহ্র্ভাবঃ তথা ইতরতঃ ইতরেঘর্থেষু নিষ্কামকর্মযোগ- 
জ্ঞানযোগেষু অন্বয়াৎ যৎলাহিত্যাচ্চ আদ্যন্ত জন্ম উপাসকেষু পরমাত্মত্বেন 
্রহ্মত্বেন. চ সাক্ষাৎকারে! ভবেদিত্যন্বয়ঃ | নম্থু“জ্ঞানেন কেবলেনৈব ব্রহ্মসাক্ষাৎ, 
কারঃ প্রপিদ্ধস্তত্রাহ যৌছুভিজ্ঞঃ ৷ অভি সর্বতোভাঁবেন জ্ঞা জ্ঞানং যতঃ জ্ঞানস্ত 
সাত্বিকত্বাগুণ।তীতায়৷ ভক্তেস্তত্রান্বয়ং বিনা পরমাত্মনো৷ ব্রহ্মণশ্চ জ্ঞানমেব ন 
ভবেধিত্যর্থঃ | নৈষ্ন্্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমিত্যাদেঃ। তক্ত্য! 
মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চান্মি তত্বত ইত্যাদেশ্চ। নন্গ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারার্থং 
জ্ঞানযোগে! যথা ভক্তিমপেক্ষতে তখৈব ভগবৎসাক্ষাৎকারার্৫থমপি ভক্তিযোগে! 
জ্ঞানমপেক্ষতাং ইতি চেত্তত্রাহ স্বরাটু ম্বেনৈব রাঁজতে ইতি সঃ। 'সআাড়িব 
শ্বতন্রো ন কন্যাশ্যধীন ইত্যর্থঃ। অকামঃ সর্ধকামো ব৷ মোক্ষকাম উদারনীঃ | 
তীব্রেণ ভক্তিবোগেন যজেত পুরুষং পরমিতি বিধিবাক্যান্সেঘাদ্যমিলিতেন 
ফেবলেন সৌরকিরণেনেব জ্ঞানাদ্যমিশ্রেণেতি তীব্রেণেত্যস্যার্থঃ। তথা |, যৎ-, 
কন্ভির্যত্বপস! জ্ঞানবৈরাগ্য তশ্চ যৎ। সর্বং মন্তুক্তিযোগেন মদ্তক্তো লভতেহঞ্জস]। 
ইত্যাদিবাক্যাচ্চ। প্রতাত। তন্মান্মস্ক্তিযুক্তস্য যোগিনে। বৈ মদাত্মনঃ। ন 
জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদ্িহেতি তৎ্সাহিত্যনিষেধশ্রবণাচ্চ 
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_ কিক্যোদূশো ভক্তিযোগো ভক্তানুগ্রহং বিনা ন লভ্যত ইত্যাহ তেনে ইতি। 

পি সি এ 

শসিপী তির সিসি সিসি সিসি 

ব্রহ্ম হৃদি যন্ত তেন ব্রহ্মহ্বদা নারদেন আদিকবয়ে ব্যাসাঁয় তেনে কৃপয়া 
প্রকাশিতঃ | ননু সর্বজ্ঞন্ত ব্যাসস্যাপি ভক্তিযোগজ্ঞানমন্যাধীনং কথং প্রতীম- 
সতত্রাহ সুস্থস্তীতি । সুরয়ে। বশিষ্ঠাদয়োহপি যৎ যশ্মিন্ মুহ্ৃত্তি | গুণাতীতে ভক্তি- 

' যোগে গুণজন্তানাং বুদ্ধ্যাদ্যস্তঃকরণানাং স্বতঃপ্রবেশাশক্তেঃ মোহমজ্ঞানমেব 
প্ল,বস্তীত্যর্থঃ। যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাঁদিনাং বৈ বিবাদসংবাদতুবে ভবস্তি। 

ুর্বন্তি চৈষাং মুহ্রাত্মমোহং তস্মৈ নমোহনস্তগুণায় ভূয়ে ইতি হংসগুহ্বোক্তেঃ। 
ননু ভক্তিযোগো ন কেবলং গুণাতীত এব তন্তাপি তৃতীরস্কন্ধে ত্রিগুণময় তব 
দর্শনাদিত্যত আহ যত্র ত্রিসর্গঃ ত্রিগুধস্থত্বং মৃষ। অবাস্তব ইত্যর্থঃ। যথা তেজৌ- 
বারিমৃদাং বিনিময়ো মেলনং। নিস্তেজোহপি নিঞ্জলমপি নিধূপলিকমপি ছুপ্ধং 
তপ্তমিতি জলবদিতি মলিনমিতি তত্রন্মেলনাপ্তবতি যথা তখৈব ত্রিগুণা- 
তীতো। ভক্তিযোগঃ পুরুষবর্তিসত্বাদিগুণযো গাৎ্ সান্তিকে। রাজসন্তামসশ্চোচ্যতে। 
নন ভক্তিযোগন্য ত্রিগুণাতীতত্বে বহবে। বিবদন্তে তত্রাহ ধায়! স্বেনেতি | 

স্বস্বরূপেণালৌকি কমা ধুরধ্যময়েন ভক্তানামন্থভবগোচরীভূতেনৈব ঢা কুহকাঃ 
_কুতর্কবস্তো যেন তং ন হান্ভূর়মানেহর্থে প্রমাণাপেক্ষেতি ভাবঃ। ইহ কিলা- 

ধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্যতাঁং তমোহন্ধমিতি । ক্মৈ যেন বিভািভাহরকূণে 
জ্ঞানপ্রদীপ ইত্যাভ্যাং শ্রীভাগবতস্য প্রদীপত্বং ৷ পুরাণার্কোহধুনোদিত ইত্য- 
নেনার্কত্বং ৷ নিগমকল্পতরোর্লিতং ফলং রসমিত্যনেন রসমরফলত্বং । হরিলীলা- 
কথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎ্স্রমিত্যনেন মোহিনীত্বঞ্চ দৃশ্ঘতে ৷ তত্রাস্মিন পদ্যে 
প্রথমেন ব্যাখ্যানেন দীপত্বং দ্বিতীয়েনাকক স্বং তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমেন রসময়ফলত্বং | 
কিঞ্চ পঞ্চানামেখৈষামর্থানাং পরমছুর্লভাতিম্বাছুত্বেনামৃতত্বাৎ ভক্তানামেব তৎ- 
তপ্রদানভূতত্বেন দেবত্বাৎ তত্তদ্বাচকস্য শাস্্রস্যাস্য তত্পরিবেষ্ট ত্বেন মোহিনী- 

্বধচ জৈ়ং। এবঞ্চ যদ্যপি সর্ববস্য দ্বাদশস্কন্বস্যেব শাল্্রস্যাস্য রসময়ফলত্বাহকতব- 
দীপত্বাদীনি তদপি ভূম্না ব্যপদেশা ভবস্তীতি গায়েন সর্গে নিরোধে চ ক্ষচিৎ 
তাদদৃশস্তত্যাদৌ চ অধ্যাত্মমাত্রপ্রকাশকত্বেন দীপত্বং। বিসর্গস্থানপোষণাদিষু 
ধন্মার্কামমোক্ষাণাং অন্তেষাঞ্চাশেষবিশেষাণাং প্রবৃত্তনিবৃত্তবিহিতনিষিদ্ধ- 
সাধনফলানামপি প্রকাশকত্বেনার্কত্বং। আশ্রয়তত্বস্ত ভগবতস্তপ্রক্তানাঞ্চ জন্ম- 
কম্মীদিলীলাভক্তিপ্রেমাদৌ চ প্রস্ততে রসময়ফলত্বং। তত্র তাঁ্রেব ভক্ত্যন্থকুলে- 
নার্থেন-ভক্তবর্গানন্দনার্থং তত্প্রতিকুলেনার্থেনাজ্রসংঘব্যামোহনার্থং মোহিনী- 
'্বর্চ:জ্ঞেয়ং। ন চাস্য শাস্ত্রস্য সাক্ষাপ্তক্তিরসময়স্য তত্তৎপ্রাতিকুলার্থপ্রস্ততিরসঙ্গ- 
তেতি বাচ্যং সর্ধশক্তিপরিপূর্ণস্ত সাক্ষান্তগবত ইবাস্যাপি বিবিধাধিকারিস্বস্ব- 
হৃদয়ানু রূপার্থগ্রাহণার্থং সর্বশক্তিপিঙ্গ প্রকাঁশকত্বস্যৌচিত্যাৎ মল্লানামশনিরিত্যত্র 
'বিরাঁড়বিদুযামিতিবদ্দিতি সর্ধ্বং সমঞ্জনম্ ॥ ১ ॥ 

পাপ 

হু 
সিসি াস্্্িিপাস্ি প স্ভরা্টি টি ম্কনী ল অসি আত স্ক্রিন উট সত উরি নটি উস ট্রি কলি ৬ 



ঠা 

চি 

১ ্ব--১ অং] পরীযত্তাগবতম্। 

ধর্্মঃ প্রোভিবতকৈতবোহীত্র পরমে। নিশ্মাৎসরাণাং সত্য 
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্ত শিবদং তাপত্রয়োন্ুলনমূ । 
শ্রীম্তাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ 
সদ্যে। হৃদ্যবরুধ্যতেহত্র কৃতিভিঃ শুশ্রযুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥২॥ 

অত্র শ্রীমপ্তাগবতে নির্মৎসরাণাং সতাং প্রোডিবভকৈতবঃ পঞ্মমে' ধণ্মঃ (নিপপ্যতে )। অহ 

বাস্তবং বন্ত বেদ্যং | (কিন্তুতং বস্ত 1) শিবদং “ইতীটপ্রাপ্ডিষ্বনিত। ) তাপত্রয়োন্মলং (চ 
ইতানিষ্টনিবৃত্তিধ্যনিতা )। (ননু শাস্তাস্তরে বিদ্যমাঁনে কিমনেন ইতি চেৎ) পটৈরঃ (শান্তৈঃ) 

ঈখরঃ হৃদি কিং বা! সদ্য: (এব ) অবরুধ্যতে ( স্থি্রীক্রি্নতে কিন্তু বিলম্বেন কথঞ্চিদ্ধেব ) 'অঅ 
(তু) শুঙ্রনুভিঃ ভ্বুৎক্ষণ1ৎ (এব অবকথধ্যতে ) ( তহাঁদমেব কৃতঃ সর্ব ন শৃণৃত্তি ) কৃতিভিঃ 

(ইতি শ্রৰণেচ্ছা তু পুগোধিন! নোৎপদ্যতে অতঃ জবশ্ঠমিদমেব শ্রোতব্যমিতি) ইত্যন্বয়ঃ॥ ২॥ 

[শ্রীধরস্বামী |] 

ইদানীং শ্রোতৃপ্রবর্তনায় শ্রীভাগবতস্ত কাণুজ্রয়বিষয়েভ্যঃ সর্ধশাস্ত্েড্যঃ 
শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি ধর্ম ইতি । অত্র প্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে পরদে। ধর্ম 

চ [দ্ীপনী।] 
শ্রোতৃপ্রবর্তনায়েতি। ধর্শজ্ঞানোপাসনাপ্রতিপাদকানাং শ্রস্থানাং বহুনাং বিদ্যমানত্বাৎ 

কিমর্থোহস্যারস্তঃ কিনর্থং চাস্য শ্রবণমিতি শ্রোতিপ্রবৃত্তিপ্রতিবন্ধকক্দপাং শঙ্কাং নিরস্য শ্রোতৃ- 

প্রবর্তনায়েতি শেষঃ। কাগুত্রয়েতি কর্দকাওজ্ঞানকাোপাসনাকাওবিষয়েড্যঃ ইত্যার্থঃ। 

এই পরমরমণীয় শ্রুমস্ভাগবতে ফলাভিসন্বি-লক্ষণ কপট ধর্ছের প্রকুষ্টূপে 

নিরাস পূর্ব্বক সর্কভৃতান্গকম্পী রাগছ্বে-বিরহিত সাধুগণের অনুষ্টে় কেবল 

ঈশ্বরারাধনরূপ পরমধর্ম নিরূপিত হইয়াছে। এবং ইহাতে আধ্যাত্মিক ্মাধি- 
দৈবিক ও আধিভৌতিকরূপ তাপত্রয়ের উন্মুপনকারী পরমন্গুখদ পরমার্থ- 
স্বরূপ বস্তর বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে । এই শ্রীমস্তাগবত মহামুনি নারায়ণ কর্তৃক 
বিরচিত ; স্থতরাং শ্রীমস্ভাগবত সত্তবে শাস্ত্রাত্তর বা! তছুক্ত সাধনের প্রয়োজন ' 

কি?-_অন্তান্য শান্তর দ্বার! ঈশ্বরকে হৃদয়ে অচিরে অবরুদ্ধ করা -যায় ন) যদিও 

কথঞ্চিৎ কর! যায়, তাহা অতি বিলম্বেই হইয়! থাকে? কিন্তু এই শান্্-শ্রবগেচ্ছ 

পুণ্যণীল মানৰগণের হৃদয়ে শ্রবণকালেই ঈশ্বয় অবরুদ্ধ হইয়া! থাকেন । অতএব 
এই শাস্ত্র নিত্যই শ্রবণ কর! কর্তব্য ! ২॥ 
(৮৯ 



৪২ 1 জ্রীমভাগবতমৃ। [১ গ্কং-_-১ অং। রা 

[শ্রীধরস্বা্মী |] 

নিরূপ্যতে। পরমন্বে হেতুঃ প্রকর্ষেণ উত্ঝতং কৈতবং ফলাভিসন্িলক্ষণং 
কপটং যশ্মিন্ সঃ। প্রশবেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরন্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধন- 

লক্ষণে! ধর্থো নিরপ্যতে । অধিকারিতোহপি ধর্মস্ত পরমত্বমাহ নির্মৎসরাণাং 

পরোৎকর্ষাহনং মত্সরঃ তদ্রহিতাঁনাং সতাং ভূতান্ুকম্পিনাং। এবং কর্ম- 
কাওবিষয়েভ্যঃ শান্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ট্যমুক্তং | জ্ঞানকাগুবিষয়েভ্যোহপি শ্রৈষ্ট্যমাহ 
বেদ্যমিতি। বাস্তবং পরমার্থভূতং বসন্ত বেদ্যং ন তু বৈশেষিকাণামিব দ্রব্য- 
গুণাদিরূপং। যদ্ধ। বাস্তবশব্দেন বন্তনোহংশো জীবঃ বস্তনঃ শক্তির্মায়৷ চ বস্তুনঃ 
কাধ্যং জগচ্চ তত সর্বং বন্্েব ন ততঃ পৃথগিতি । বেদ্যং অযত্বেনৈব জ্ঞাতুং 
শক্যমিত্যর্থঃ। ততঃ কিমত আহ/শিবদং পরমন্ুখদং | কিঞ্চ আধ্যাত্মিকাদি- 
তাঁপত্রয়োনুলনঞ্চ। অনেন জ্ঞানকাগুবিষয়েভ্যঃ শ্রৈষ্্যং দর্শিতং। কর্তৃতোইপি 
শ্ৈষ্ঠ্যমাহ মহামুনিঃ শ্রীনারায়ণঃ তেন প্রথমং সংক্ষেপতঃ কৃতে | দেবতাকা গু- 
গতশৈষ্ঠ্যমাহ পরৈঃ শান্ত্ৈঃ তদুক্তনাধনৈর্ববা ঈশ্বর হৃদি কিং বা সদ্যএবাব- 
রুধ্যতে স্থিরীক্রিয়তে। বাশবঃ কটাক্ষে। কিন্তু বিলদ্বেন কথঞ্চিদেব। অত্র তু 
গুশ্াযুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছুভিরেব তত্ক্ষণাদেবাবরুধ্যতে । নন্থ ইদমেব তহি কিমিতি 

৪ 

ঘ্ীপনী। 
অত্র গ্রতিপাদ্যানাং নি রনি রা বহুত্বেহপি ভগবৎস্বরূপপ্রাপ্তিলক্ষণ- 

'ফলস্যৈক্যাদ্বর্ ইত্যেকবচনম্। তথাচ অন্বাদিধর্শশাস্ত্রৈস্য ন গতার্থত্বং তেষাং সংসার- 

হেতুকাম্যধর্মপ্রতিগাদনপ্রধানন্বাদিততিভাবঃ ॥ বাস্তবশব্দেনেতি। বান্তবশ্চ বাস্তবী চ বাস্তবঞ্চ 

বাস্তবং ব্লীবারীবয়োঃ ক্লীবঃ স চৈকবস্ধেতি সৃত্রেণ ব্লীবস্তৈকশেষ একত্বঞ্চেতি ব্যাখ্যালেশ2। 

আধ্যাত্মিকাদীতি। অজাদিপদেন আধিভৌতিকাঁধিদৈবিকপ্োছু?খয়োগ্রহণম্। তত্রাধ্যা- 
স্মিকং ছঃখং দ্িবিধং শারীরং মানসঞ্চেতি ৷ শারীরং বাঁতপিত্তপ্নেম্মণাং বৈষম্যনিমিত্তং মানসং 

কামক্রোধলোতমোহতয়েরাবিষাদবিষয়বিশেষা দর্শননিবদ্ধনম্।* আধিভৌতিকং মানুষ-পণু- 

পক্ষি-সরীন্ষপ-স্থইবরাদিনিবন্ধনম্। আধিদৈবিকং বক্ষ-রাক্ষস-বিনায়কাদিগ্রহাঁদ্যাবেশনিবন্ধন- 
মিতি জ্ঞেয়মূ। এবকাত্র স্ত্রীশুর্জরাদীনাং মন্দবুদ্ধীনামপ্যধিকারনির্দেশীৎ মহানুৎকর্ষোহন্ 

 গ্রন্থাদস্ত সিদ্ধ্যতীতি দ্িক। ননু তথাপ্যাধুনিকত্বাদপ্রামাণ্যং স্যাদিত্যাশক্কায়ামাহ মহা- 

মুনিরিত্যাদি। অন্য শ্োকস্য ব্যাসবচনত্বাৎ মহামুনিঃ শ্রীনারায়ণ ইতি স্বামিব্যাখ্যানমেব 
স্মীচীনং। অত্রানেকজন্মানুষ্ঠিতস্থকৃতত্বেন মৎসরাদিদোষরহিতঃ শুদ্ধাত্তঃকরণোহধিক্ষীরী। 
শরবণাদিসাধনরূপধর্মপ্রাপ্যতয়। নির্দিষ্টঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ প্রীতগবান্ বিষয়ঃ | নিথিলছুঃখ- 

শিবৃত্তিপূর্বকপরমানন্দাবাপ্তিশ্চ প্রয়োজনম্। গ্রন্থস্য বিষয়েণ প্রতিপাদ্য প্রতিপাঁদভাবঃ 

প্রয়োজনেন সাধ্যসাধনভাবশ্চ সম্বন্ধ ইত্যনুবন্ধচতুষ্টয়ম্ দর্শিতম্ ॥ ২॥ 

পানা টি সি উত্স টি ৬৬ তাস ৪ উসকানি 



১ স্বং-১ অং।] জ্রীমন্ভাগবতমূ। ., ০ ৪৩ 
৮৪০০০ 

ৰ [ ভীধরস্বাী |] ্ 
গর্বে ন শৃণৃত্তি তত্রাহ ক্কৃতিভিরিতি। শ্রবণেচ্ছা তু পুণোর্ধিনা নোৎপদ্যত 
ইত্যর্থঃ। তন্মাদত্র কাওত্রয়ার্থস্য চ যথাবৎ প্রতিপাদনাদিদমেৰ সর্ধশান্ত্েতাঃ 
শ্রেষ্ঠং অতে। নিত্যমেতদেব শ্রোতব্যমির্তি ভাবঃ ॥ ২ ॥ 

[চুণিকা ।] 
ইদানীং শ্রোতৃণাং ভাগবতশ্রবণপ্রবৃত্যর্ঘং ত্রিকাণ্ড বিষয়েভাঃ চিযারা 

শৈষ্ঠ্যমাহ ধর্মঃ প্রোতিঝতেতি। অত্র বন্দরে শ্রীনারায়ণেন সংক্ষেপতঃ তে 
ভাগবতে নির্মৎসরাণাং সতাং ফলেচ্ছারহিতঃ পরমে। ধর্্ঃ কেবণং ঈশ্বরারাধন- 
লক্ষণঃ নিরূপ্যতে। অত্র পরমার্থভূতং বস্ত বেগ্যম্। কিন্তৃতং বস্তু । শিবদং 
তাপত্রয়নাশকং চ। নম্ু অন্থন্যান্ত্রপত্বে কিমনেন ইতিচেৎ পরৈঃ শাস্ত্ৈ: ঈশ্বরঃ 
বিলগ্বেন হ্ৃদ্যারূঢ়ো ভবতি অত্র তু শ্রবণেচ্ছামাত্রেণ তৎক্ষণাদেবাবরুধাতে | 
তর্হীদমেব কুতঃ সর্ধে ন শৃণৃণ্ত | শ্রবণেচ্ছ! তু পুপৈ)ন। নোঁৎপদ্যতে অতো- 
ইবশ্তমিদমেব শ্রোতব্যমিতি ॥ ২ ॥ 

[ প্রীজীবগোস্বামী ॥] 

অথ বক্ষ্যমাণশীস্ত্রস্য কর্মজ্ঞানদেবতাপ্রতিপাদকেভ্যঃ ত্রিকাঁগুবিষয়শান্ত্রেভোা 
বৈশিষ্ট্য, দর্শয়ন্ ক্রমাহ্ৎকর্ষং কথয়িতুং শ্রীভাগবতূস্চ ত্রিকাও শ্রৈষ্ট্ে 
সত্যপি তথাভৃতস্য'পি ভগবদাখ্যপরমতত্বস্যাকর্ষবিদ্যারত্বাদেব পরমং শষ্য. 
মাহ ধর্ম ইতি। অত্র বস্তাবদ্ধশ্মো নিরপ্যতে স খলু, স বৈ পুংসাং পরে! 
ধর্ম যতো! ভক্তিরধোক্ষজ ইতাদিকয়। অতঃ পুংভিদ্িতীশ্রে্ঠা বর্ণাশ্রম-" 
বিভাগশঃ স্বনুঠিতস্য প্রন্মস্য সংসিদ্ধিহ্রিতোষণমিত্যন্তয়া রীত্যা ভগবৎ- 
সন্তোষণৈকভাৎপর্ষেণ শুদ্ধতক্যুৎপাদনতয়া নিরূপণাৎ পরম এব। যতঃ সোইপি 
তদেকতাৎপর্য্যত্বাৎ প্রকর্ষেণ উভ্ভিবতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং 
যন্পিন তথাভূতঃ | প্রশবেন সালোক্যাদিসর্ধপ্রকারমোক্ষাভিসদ্ষিরপি নিরস্তঃ ॥ 
যত এবাসৌ তদেকতাৎপর্য্যত্বেন নির্ৎসরাণাং ফলকামুকস্যৈব পরোৎকর্ষাঁ 
সহনং দংসরঃ তদ্রহিতানামেব তছুপলক্ষণত্বেন পশ্বালভ্তনে দয়ালুনামেব চ 
সতাং স্বধন্মপরাথাং বিধীয়তে। তদেবং সতি সাক্ষাৎ শ্রবণকীর্তনাদিরঠাসা। 
বার্তা তু দূরতঃ এব আন্তামিতি ভাবঃ। এবমীদৃশং স্পষ্টমন্তক্তবততঃ কর্ম 
শাস্ত্রাহ্পাসনাশাস্ত্াচ্চাপ্য তত্তৎপ্রতিপাদকাঁংশেহপি বৈশিষ্টামুক্তং উভয়ত্ৈব , 
ধর্োৎপত্বেঃ। অত্র জ্ঞানশান্ত্রেত্যোৎপ্যস্য পূর্ববদ্ধৈশিষ্ট্যমাহ বেদ্যমিতি তৈ 
ব্যাখ্যাতং ৷ ভগবন্তক্কিনিরপেক্ষপ্রায়েযু তেযু প্রতিপার্দিতমপি শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তি 
মুদস্যেত্যাদি ন্তায়েন বেদ্যং নিশ্চেক্ং ন তবতীতি। বস্তনস্তপ্য সশক্তি 



8৫ 
শ্রীমস্ভাগঘতমূ। ইরা 

[ শ্রীজীবগোন্বীমী।] * 
তচ্চ ভাপত্রয়ং মায়াকার্ধ্যমুনুলয়তি তন্মুলভূতাবিদ্যাপর্য্যস্তং খণ্য়তীতি তথা 
শিবং পরমানন্দং দদাতান্ুভাবয়তীতি চ তথ! তদ্দানঞ্চ শ্বরূপশক্ত্যা। তাপত্রয়ং 
মায়াশক্তি কার্য্যং তহুনূলনঞ্চ তয়ৈবেত্যনেনেদং জ্ঞাপ্যতে । অন্তত্রমুক্তাবন্থুভবা- 
মননে হৃপুকষার্থত্বাপাতঃ স্যাৎ তন্মননাদত্র তু বৈশিষ্ট্যমিতি । ন চাস্য তত্বদ্- 
দুর্লতবস্তসাধনত্বে তাদ্বশনিরূপণসৌন্ভবমেৰ কারণম্ অপি তু ম্বরূপমপীত্যাহ 
শ্ীস্তাগবত ইতি। ভাগবতত্বং ভগবৎপ্রতিপাদকত্বং । শ্রীমত্বং প্রীতগবন্- 
নামাঁদেরিব তাদ্ুশস্বাভাবিকশক্কিমত্বং | নিত্যযোগে মতুপ্। অতএব সমস্ততয়ৈব 
নির্দিষ্ট নীলোদৎপলাদিবত্বন্নামত্বমেবু বোধিতং। অন্তথা ত্ববিষুষ্টবিধেয়াংশতা- 
দোঁষঃ স্যাৎ। অত উক্তং শ্রীগাকুড়ে। গ্রন্থোহষ্টাদশসাহস্্রঃ শ্রীমপ্তাগবতাভিধ 
ইতি । শ্রীমস্তাগবতং ভক্ত্যা পঠতে হরিসক্গিধাবিতি। টাকাকৃত্তিরপি শ্রীমস্তাগ- 
বতাঁভিধঃ সুরতরুরিতি । অতঃ কচিৎ কেবলভাগবতাখ্যত্বং তু সত্যভামা 
ভামেতিবং। তাদৃশপ্রভাবত্বে কারণং পরমশ্রেষ্ঠকর্তৃকত্বমপ্যাহ মহামুনিঃ 
শ্ীভগবাঁন্ তস্যৈব পরমবিচারপারঙ্গতত্বাৎ মহাপ্রভাবগণশিরোমপিত্বাচ্চ। স 
মুনির্ভৃত্বা সমচিন্তয়দিতি শ্রুতেঃ। তেন প্রথমং চতুঃশ্লোকীরূপেণ সংক্ষেপতঃ 
প্রকাঁশিতে কশ্মৈ যেন বিভাষিতোহয়মিত্যাদ্যচ্ুসারেণ সম্পূর্ণতয়া এব বা প্রকা- 
শিতে। তদেবং শ্রৈষ্ঠযজাতমন্ত্রাপি প্রায়ঃ সম্ভবতূ নাম সর্বজ্ঞানশান্্রপরম- 
জেয়পুরুষার্থশিরোমণি ্ীভগবৎসাক্ষাৎকারন্তব্রৈব সুলভ ইতি বশন্ সর্বোর্ধ- 
প্রভাবমাহ কিং বেতি। (পরৈঃ শাল্সেন্তদুত্সাধনৈর্বা ঈশ্বরো ভগবান্ হৃদি 
ফ্ষিংবা সদ্য এবাবরুধ্যতে স্থিরীক্রিয়তে বাশব্ঃ কটাক্ষে কিন্ত বিলম্বেন কথঞ্চি- 
দেব। অত্র তু গুশ্রঘুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছুভিরেব ততক্ষণাঁদবরুধ্যতে। নম্থ ইদমেব তহি 

'সর্ধবে কিমিতি ন শৃণৃস্তি তত্রাহ ক্ৃতিভিরিতি স্ুুকুতিভিরিত্যর্থঃ। শ্রবণেচ্ছা 
তু তাদৃশং স্থক্ৃতং বিন! নোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ। অথর1) অপরৈর্মোক্ষপর্য্যস্ত- 
কামনারহিতেশ্বরারাধনলক্ষণধর্শব্রক্মমাক্ষাৎকারাদিভিকজৈরনুকৈর্বব। সাধ্যৈরত্র 
কিং বা কিয়দ্। মাহাআ্ম্যমুপপন্নমিত্যর্থঃ। যতো য জশ্বরঃ কৃতিভিঃ কথঞ্চিৎ 
তত্তৎসাধনান্ুক্রমলব্যয়৷ ভক্ত্যা কৃতার্থৈঃ সদ্যন্তদেকক্ষণমেব ব্যাপা হৃদি স্থিরী- 
ক্রিয়তে। স এবাত্র শ্রোতুষিচ্ছুতিরেব ততক্ষণমারভ্য সর্ধদৈবেতি। তন্মাদত্র 
কাগুত্রয়রহস্যস্য প্রব্যজপ্রতিপাঁদনাদেবিশেষত ঈশ্বরাকর্ষিবিদ্যারূপত্বাচ্চ টদ- 
মেব সর্বশাস্ত্েত্যঃ শ্রেষ্ঠং। অতএবাত্রেতি পদস্য ত্রিরুক্তিঃ কৃতা স1 হি নির্ধা- 
রণীর্ঘেতি অতো নিত্যমেতদেব সর্বেরেব শ্রোতব্যমিতিভাবঃ ॥ ২ ॥ 

[ শ্ীবিশবনাথচক্রবত্ী |] 

শ্রীভাগবতস্ত শান্ত্ূপত্বেন শান্ত্রীণাঞ্চ জীবহিতাহিতপ্রদর্শকত্বেন হিতা- 
হিতয়োশ্চাধিকারিভেদাঘাদিভেদাচ্চ বৈবিধ্যে সর্ধসূলভূতহিতস্য নিশ্চয়াশক্কে- 

সস্প্িকর 



১ স্বং---১ অং)] ভ্ীমস্তাগবতযূ। ঠা 

' | প্রীবিশ্বদাথিচত্রবর্তী | ] 
বিষীদতঃ শ্রোতৃনাননয়নম্মাদেব সর্বতোহগি সার এব পদার্ঘঃ সর্কোরেব প্রান্ডো 
ভবতীতি স্পষ্টমাহ ধর্ম ইতি। অত্র প্রীমশ্ি ভাগবতে ঈশ্বরঃ আশ্রয়তত্বং ' 
শ্রীকৃষ্ণ: ককৃতিভিনির্মংসরৈরেতৎপদ্যোক্চলক্ষণাঁধিকারিভিরিত্যর্থঃ শ্রবধারদিভিঃ 
সদ্যএব হৃদি অবরুধ্যতে বশীক্রিয়ত ইতি প্রেম! হুচিতঃ তন্ প্রেটমকবন্তত্বাৎ 
প্রণয়রসনয়! ধৃতাজ্বিপদ্ন ইতি । ন রোধয়তি মাং যোগ ইত্যাদিত্যশ্চ । তত্তশ্চ 
ততক্ষণাদেব গুশ্ফৃভিরিতি ৷ ততক্ষণমারভ্য তেষাং শ্রবণেচ্ছা চ ভবেদিতি 
শ্রদ্ধাতঃ পুর্বমেব শ্রবণে প্রেম! ভবেৎ। কিং পুনঃ শ্রদ্ধায়াং সত্যামিতি ভাবঃ। 
সর্দি পরিগীতওং শ্রদ্ধয়। হেলয়। বা ভূগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্জচনামেতিবৎ। 
তথাহ,স্তমলৌকিকপদার্থানাং শৃক্তেরচিন্তযত্তপ্রস্তাবে। যন্ত্র দ্বশ্পোধপি সধ্বন্ধঃ 
সদ্ধিয়াং ভাবজদ্মঃ ইতি ঈশ্বরে মন: স্থিরীক্রিয়তে ইতে;ব পরমপুরুযার্থ উচ্যতে। 
অত্র তু ঈশ্বরে! মনসি অবরুধ্যতে ইতি ততন্তন্িগমনপামর্াং তচ্চাবয়োধনং 
সদ্যএব বিনাপি শ্রদ্ধয়েতি কাপিশ্রীকষ্ণাকর্ষণীয়ং মহাবিদ্যেতি গম্যতে । অত্র 
কৃতিভিরিতি সদ্য ইতি পদাভ্যামকৃতিভিত্বসদ্যঃ কিঞ্চিদ্বিলশ্বেনেতি লভ্যতে । 
ভাবুকাঃ পিবতোতি সংসারিণাঁং করুণয়াহেত্যুক্তিভ্যামুভয়েষামপ্যত্রাধিকা রাত 
শ্নেষেণ তন্ত শ্রীকৃষ্ণন্ত ক্ষমাহুৎসবাদ্ধেতোরিতি প্রেমময়েন হৃদা অবরোধাদেৰ 
তন্ত পরমানন্দ উৎপদ্যত ইতি তৎসুখতাৎপর্য্যেণ প্রেয়ো লক্ষণমপৃযুক্তং। অতঃ 
কিং বা অপরৈঃ* শান্তৈস্তছুক্তসাঁধনৈর্বা ন কিমপি ফলমিত্যর্থঃ। এবমস্ত শান্ত 
প্রয়োজনবৈশিষ্টামুক্তঃ | কর্তর্্যপি নৈশিষ্ট্যমাহ মহামুনিঃ শ্রভ্গবান্ স মুনির্ভৃতথা 
সমচিন্তয়দিতি শ্রুতেঃ ৷ তেন কৃতে প্রথমং চতুঃক্লোকীরূপেণ সংক্ষেপতঃ প্রকা- 
শিতে কন্মৈ যেন বিভাধিতোহয়মতুল ইত্যুক্তেজ্ঞতঃ সংপূর্ণএব এপ্রকাঁশিতে। 
শ্রবণাদিভিঃ কিমত্র জ্ঞায়তে ইত্যপেক্ষায়ামাহ বেদ্যমিতি | বাস্তবং আদিমধ্যাব- 
সানেষু স্থিরং যদ্বস্ত তন্লির্মংসরাণাং বেদ্যং বেদিতুং সাক্ষাদঙভবিতুং শক্যং তেন 
সমৎসরাণাস্ত শ্রবণাদ্যাবৃত্তা। মৎ্সরাপগম এবেতি তৈরপি নাত্র প্রযত্বাভাবঃ 
কর্তব্যঃ। তৎপক্ষেপি বেদ্যং বেদিতুমর্হমিত্যর্থলাভাদিতি ভাবঃ। তচ্চ শ্রীভগবতঃ 
স্বরূপং নাঁমরূপণ্ডণাদিবৈকুষ্ঠাদিধামাঁনি চ ভক্তাশ্চ ভক্তিশ্চেতি অন্যজ্জগদাদি- 
সর্বমবান্তবমস্থিরং বস্তিত্যর্থে লন্ধে বৈকুগ্ঠাদিজগদাদ্যোর্বস্তত্বেংপি বাস্তবত্বাবা- 
স্তবত্বাভ্যাং ভেদশ্চ বোধিতঃ। ততশ্চ মিথ্যাভৃতং খপুম্পাদিকমেবাবস্ত ইত্যা- 
যাতং। বেদনেন কিং স্তাৎ তত্রাহ শিবদং প্রেমবংপার্ষদত্বমিত্য্গসংহিতং' 
ফলং তাপত্রয়বিনাশো মোক্ষ ইত্যনন্ুসংহিতং ফলঞ্চ দর্শিতং | অত্র কিমনুষ্টেয- 
মিত্যপেক্ষায়ামাহ ধর্ম ইতি ॥ প্রকর্ষেণ উত্ভিঝতং কৈতবং ফলাভিসদ্ধিলক্ষণং 
কপটং যস্মিন্ স ইতি সকামকর্্মযোগে ব্যাবৃত্বঃ। গ্রশষেন মোক্ষাভিসদ্ধিরপি 
নিরস্ত ইতি। নিষ্কামকর্শশমদমাদ্যঙগজ্ঞানযোগাষ্টাঙ্যোগাশ্চ ব্যাবৃত্াঃ। পরম 
ইতি সর্বশ্রেষ্ঠত্বেন সর্বন্নকরত্বেন ফ্ুপপ্রাপ্তাবপ্যহেযত্বেন চ শুদ্ধভক্তিযোগএব 



ই শ্রীমস্তাগবতমৃ । [১ স্বং--১ অং। 
বী 
৪ 

পাস সস নস লন মত সল্ট উপ ি ৯০৯ সি, জাতি পো পাস ৫৭৯ পা লস লি চি সি তা নৌ, শি লাস সি 

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাঁদস্বতদ্রেবসংযুতমূ। 
. পরিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিক! ভূবি ভাবুকাঃ ॥৩॥ 

_ আহা (হে) রসিকাঃ ভাবুকাঃ নিগমকল্পতরো; গুকমুখাৎ তূবি গলিতং অস্ৃতদ্রবসংযুতং 

রসং ফলং ভাগবতং আললয়ং মুহুঃ পিবত ইতান্বয়; ॥ ৩॥ 

[শ্রীবিশ্বনা থচক্রবর্তী। ] 

উক্ত ইত্যভিধেয়তত্বং বিশিষ্য দর্শিতং।স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম ইত্যগ্রিমোকেরত্র 
পুংমাত্রন্তৈবাধিকারিত্বং জ্ঞেয়ং। তথা অত্রাত্রেতি পাত্ত ত্রিরুক্তিনিদ্ধীরণীর্থা। 
অত্রৈবেশ্বরোহবরুধ্যতে নান্ত্র অনত্রির বাস্তবং বস্তু বেদ্যং নাগ্ত্র আত্রৈব 
প্রোতিবতকৈতবে! ধর্মঃ নান্াত্রেত্যন্তযোগব্যবচ্ছেদঃ। অত্রাবরুধ্যত এবেত্যাদি- 
রুযোগব্যবচ্ছেদশ্চ জ্ঞেয়ঃ ॥ ২॥ 

[ শ্রীধরন্বামী |] 

ইদানীং তু ন কেবলং সর্বশান্ত্েভ্যঃ শ্রেষঠত্বাদস্ত শ্রবণং বিধীয়্পত্তপি তু 
সর্ধবশীস্ত্লরূপমিদং অতঃ পরমাদরেণ সেব্যমিত্যাহ নিগমেতি । নিগমো! বেদঃ 
সএব কল্পতরুঃ সর্ধপুরুষার্থোপায়ত্বাৎ তত্ত ফলমিদং ভাগবতং নাম তত, বৈকুণ্- 
গতং নারদেনানীয় মহং দত্বং ময়! চ শুকস্ত মুখে নিহিতং তচ্চ তন্মুখাভুবি 
গলিতং শিষ্য প্রশিষ্যাদিরূপপল্লবপরষ্পরয়া শনৈরখগ্ডমেবাবতীর্ণং নতুচ্চনিপা- 
তেন ক্ুটিতমিত্যর্থঃ। এতচ্চ ভবিষ্যদপি ভূতবন্লিরদিষ্টং | অনাগতাখ্যানেনৈবাস্ত 
শীস্তন্ত গ্রবৃত্তেঃ। অতএবামৃতরূপেণ দ্রবেণ সংযুক্তং। লোকে হি শুকমুখ- 
স্ৃষ্টং ফলমমৃতমিব স্বাদ ভবতীতি প্রসিদ্ধং। অত্র শুকে! মুনিঃ। অমুতং পর- 
মানন্দঃ স এব দ্রবো রসঃ। রসে! বৈ স রসং হোবায়ং লব্জানন্দী ভবতীতি 
শ্রুতেঃ। অতঃ হে রসিকাঃ বসজ্ঞাঃ তত্রাপি ভাবুকাঃ রসবিশেষভাবনাচতুরাঃ । 

০০ 

কউ ৭৯ শা 

[দীপনী।] 

ইব্দানীমিতি | নিগমেতি | নিতরাং গময়তি ধর্দাদিচতুর্বিধপুরুষার্থসাধনানি বৌধয়তীতি 

নিগমে। বেদঃ | বেদফলরূপত্বাদস্য প্রষাণতমত্বমপি ধ্বনিতং | অনাগতাখ্যানেনেতি | যদ্য- 

গ্েতদ্গ্রন্থপ্রণয়নোপক্রমদশায়ামস্য শুকমুখাভুবি গলিতত্বং ন বিদাতে তথাপি ব্যাসস্য সর্ধবজ্ঞ- 

এই শ্রীমস্তাগবত সর্বপুরুষার্থপ্রদ বেদরূপ কল্পবৃক্ষের ফলম্বরূপ | ইহা শুক- 
মুখ হইতে গলিত হইয়া অখগ্ুবূপে অবনীমণ্ডলে পতিত হইয়াছে । অতএব 
রসবিশেষভাবনীচতুর রসজ্ত ব্যক্তিগণ, অসৃভ-দ্রবসংযুক্ত এই রসময় ফল মোক্ষ 
পর্য্যস্ত বারংবার পান করুন ॥ ৩॥ 



টি শ্রীমন্তাগবতম্। ৪৭ রি 
০০৪৩ ০০০০ 

". [জ্রীধরশ্থামী |] ৃ রর 
অহো৷ ভূবি গলিতমিত্যলভ্যলাভোক্তিঃ। ইদং ভাঁগবতং নাম ফলং মুহ্ঃ 
পিবত। নন্থু ত্বগষ্ট্যা্দিকং বিহায় ফলাদ্রসঃ পীয়তে কথং ফলমেব পাতব্যং ' 
তত্রাহ রসং রসরূপং | অতস্তবগষ্্যাদের্েয়াংশস্যাভাবাঁৎ ফলমেব কৃৎ্নং পিবত। 
অত্র চ রসতাদাত্ম্যবিবক্ষয়' রসবত্বস্যাবিবক্ষিতত্বাৎ অগুণবচনেহপি রুদশঝে 
মতুপঃ প্রাপ্ত্যভাবাৎ তেন বিটনব রলং ফলমিতি সামানাধিকরণ্য*। অত্র 
ফলমিত্যুক্তে পানাসস্তবেো! হেয়াংশপ্রসক্তিশ্চ ভবেদিতি ওন্িবৃত্তযর্থ, রখ" 
মিত্যুক্তং। রসমিত্যুক্তেইপি গলিতস্ত রস প।ভুমশক্যত্বাৎ ফলমিত্যুক্তমিতি 
দ্রষ্টব্যং | ন চ ভাগবতামূতপানং মোক্ষেইপি ত্যাজ্য মিত্যাহ আশয়ং। লয়ে। মোক্ষ£ 

/ অভিবিধাবাকারঃ লয়মভিবাপ্য নহীদং স্বর্গাদি স্খবন্ম ক্ৈরুপেক্ষ্যতে কিন্তু সেব্যত 
এব। বক্ষ্যতি হি। আত্মারামাশ্চ খুনয়ে নি্র্থা অপুযুকুক্রমে ইত্যাদি ॥ ৩॥ ৃ 
ৃ [দীপনী।] 

ত্বাদ্ তবিযাদপি তত তৃতবৎ ৃত্বা তেনৈবমুক্তমিতি ভাবঃ। অগ্ুবচনেহপি অবিশেষণেহপীত্যর্থঃ। 

ৃ অত্র রম £িসয বিশেষাত্বেহপি রসবন্ধে বিবক্ষাভাবাৎ ন তদুত্তরং মতুপঃ প্রাপ্তিরিতি ভাবঃ। 

ৃ তেন বং মতুপ্প্রত্যয়ং বিনৈব। সমানাধিকরণ্য* বিশেষাবিশেষণভাবঃ ॥ ৩॥  * 

[ চুর্ণিকা। ] 
অতঃ সর্ধশীক্রফলরূপমিদমিতি পরমাদরেণ সেব্যমিতি আহ । বেদরূপো যঃ 

কল্পবৃক্ষঃ তন্তেদং ভাগবতনা'মকং ফণং। তত্ব, বৈকু্ঠগতং ক্বারদেনানীয় মহাং 
দত্তং ময়া চ শুকমুখে নিহিতং তন্মাৎ শিষ্যাদিপরম্পরয়৷ অবতীর্ণম্ অতো- 
ইপুর্মেবেদং শাস্ত্রং অতঃ অমৃতদ্রবসংযুক্তং রসরূপঃ ভাগবতং হে রসজ্ঞাঃ অতো! 
ভক্তিমন্ত; পুরুষাঃ মুহুমুঃ পিবত ॥ ৩॥ 

১ [ শ্রীজীবগোস্বামী | ] 
ত্রিকাগতোহপি শ্রৈষ্ট্যে শ্রীভগবৎ গ্রীত্যেকব্যঞ্জকস্য শ্রীভাগবতপুরাণস্ 

রসাত্মকত্বং নির্দিশন্ তদীয়াবয়বসারত্বনিদ্েশেন দৌষপরীহারপূর্ববকং কারণা- 
স্তরং যোজয়ন্ ূর্বতোহ পি বৈশিষ্ট্যমাহ নিগমেতি | হে ভাঁবুকাঃ পরমমঙ্গলায়ন। 
যে রসিক! ভগবতপ্রীতিরসজ্ঞা ইতার্থ:ঃ। তে ুয়ং বৈকুঠ্ঠাৎ ক্রমেণ ভূবি পৃথিব্যা- 
মেব গলিতমবতীর্ণং নিগমকল্পতরোঃ সর্বফলোৎপত্তিভূব: শাখোপশাখাভি- 
বৈকৃষ্ঠমপ্যধ্যারূঢুদ্য বেদরূপতরোর্ৎ খলু রসরূপং শ্্রীভাগবতাধ্যং ফলং তৎ 
ভুব্যপি স্থিত পিবত আস্বাদ্যান্তরগতং কুরুত। অহে! ইত্যলভ্যলাভব্যঞ্জনা 
প্রীভাগবতাখ্যং হচ্ছান্ত্রং তৎ খলু রসবদপি রসৈকমস্নভাববিবক্ষয়। রসশবেন 
নির্দিষ্টং ভাগবতশবেঁনৈব তস্য রসস্যান্যদীয়স্তং ব্যাবৃত্বং। ভাগবতস্য তদীয়- 
ত্বেন রসস্যাপি ত্বদীয়ত্বাক্ষেপাৎ শবক্লেষেণ চ ভগবৎসন্বন্িরসমিতি গম্যতে । 
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| [প্রীজীবগৌব্বাধী।] 
ম চ রুমো তগবৎগ্রীতিময় এব। যম্যাং বৈ আরমাথায়ামিত্যাদিফলশ্রতেঃ| 
'বন্বরত্বেনৈব শ্ীভগবতি রলসশবঃ শ্রুতৌ। প্রযুজ্যতে রসো বৈ স ইতি 
লস এষ চ প্রশস্যতে। রসং হোবায়ং লব্ধানন্দী ভবতীতি। অত্র রসিক! 
ইত্যসেন প্রাচীনার্বাচীনসংস্কারাণামেব ভছিজঞত্বং 'দর্শিতং। গলিভমিত্যমেন 
রসদ্য নুপাকিমন্ত্বেনাধিকস্থাদুত্বমুক্তা শান্ত্রপক্ষে সুনিপপন্নার্থত্বেনাধিকস্বাুত্বং 
ঘর্শিতং। রসমিত্যনেন ফলপক্ষে ত্বগঞ্ট্যাদিরাহিত্যং ব্যজ্যতে চ। পক্ষে হেয়াংশ- 
র়হিতত্বং দর্শিতং । তথ! ভাগবতমিত্যনেন সংস্বপি ফলাস্তরেষু নিগমস্য 
পরমফলত্বেনোক্ত। ত্য পরমপুক্ষধার্থত্বং দর্শিতং। এবং তন্ত রসাত্মকস্য 
ফ্যস্য স্বরূপতোংপি বৈশিষ্ট্যে সতি পরমৌৎকর্ষবোধনার্থং বৈশিষ্্যান্তরমাহ 
শুকেতি। অত্র ফলপক্ষে কল্পতরুবাসিত্বাদলৌকিত্বেন গুকোৎপ্যমৃতমুখোইভি- 
প্রেয়তে। ততন্তনুখং প্রাপ্য যথা তৎ ফলং বিশেষতঃ ম্বাছু ভবতি তথ! 
পরমভাগবতমুখসন্বদ্ং ভগবদ্গুণবর্ণনমপি ততস্তাদ্ুশপরমভাগবতবৃন্মমহেন্ত্- 
শ্রীগুকদেবমুখসন্বদ্ধং কিমুতেতি ভাবঃ। অতএব পরমস্বাদপরমকাষ্ঠাপ্রাপ্তত্বাৎ 
স্বতোইন্যতশ্চ তৃপ্তিরপি ন ভবিষ্যতীত্যালয়ং মোক্ষানন্দমপ্যভিব্যাপ্য পিবতে- 
ত্যুক্তং। তথাচ বক্ষ্যতে পরিনিষিতোংপীত্যাদি। অনেনাস্থাদ্যাত্তরবন্নেদং 
কালান্তরেহপ্যাম্বাদকবাছল্যেইপি ব্যয়িষ্যতীত্যপি দর্শিতং। যদ্ব' তত্র তস্য 
রসস্য শ্রীভগবত্গ্রীতিময়ত্বেইপি দ্বৈবিধ্যং। তথ্গ্রীত্যুপযুক্তত্বং তৎএীতিপরিণামত্বং 

| চেতি। বথোক্তং ব্বাদশে । কথ! ইমান্তে কথিত! মহীয়সাং ব্তায় লোকেষু 
 যখঃ পরেযুষাং । বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবঙ্ষযা বিভোর্বচো বিভৃতীর্ন তু পারমারথ্যং। 

যন্তৃত্ময্নেকগুণানুবাদঃ অঙ্গীয়তেহতীক্ষমমঙ্গলক্সঃ | তমেব নিত্যং শুণুয়াদভীক্ষং 
কৃষেমলাং ভক্তিমভীগ্সমান ইতি। ততঃ সামান্যতো রসত্বমু্তা! বিশেষতো- 
ধগ্যাহ অমৃতেতি | অযৃতং তত্লীলারসঃ। হরিলীলা কথাত্রাতামৃতাননদিত- 
সংস্থুরমিতি ছ্বাদশে শ্রীতাগবতবিশেষণাৎ লীলাকথারসনিষেবণমিতি তস্যৈব 
রসন্তনির্দেশাচ্চ সংসুরমিতি সন্তোহত্রাত্মারামাঃ ইখং সতাং ব্রহ্ধস্থখানুভূত্যে- 
ত্যাদিবং। ত এব সুরা অমৃতমাত্রান্বাদিত্বাৎ। অত্র ত্বমৃতদ্রবপদেন লীলা” 
রসস্য সার এবোচ্যতে । তন্মাদেবং ব্যাথ্যেয়ং। যদ্যপি প্রীতিময়রস এব শ্রেয়ান্ 
তথাপ্যন্ত্যত্র' বিবেকঃ। র্সানুভবিনে! হ্াত্র দ্বিবিধাঃ। পিবতেত্যুপদেশ্যাঃ 
স্ড়স্তদন্থভবিনো! লীলাপরিকরাশ্চ। তত্র লীলাপরিকরা এব রসসারমনুভবস্তি 
অস্তর্গত্বাৎ পরে ভূ যৎকিঞ্চিদেব বহিরক্গত্বাৎ। যদ্যপ্যেবং তথাপি তদস্থতব- 
'ময়ং রসসারং স্বাভবময়েন রসেনৈকতয়া বিভাব্য পিবত। যতস্তাদৃশতয়া 

. ভাৃশস্তকযুখাদগলিতং গ্রবাহরূপেখ বহস্তমিতার্থঃ। ভদেরং ভগবতগ্রীতেঃ পরম- 
 বসতাপত্বিঃ শবোঁপাটভব । অন্যত্র চ সর্ধবেদাস্তসারমিত্যাদৌ তত্রসামৃত- 
: ভৃষ্তস্যেত্যাদেঃ। এবমেবাতিগ্রেত্য ভাঁবুকা ইত্যত্র রসবিশেষভাবনাচতুরা 
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_[আজীবগোস্বামী | ] | 
ইতি টীকা। তথা ্মরনুকুন্দীজ্ব্য,পগৃহনং পুনধিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগহো জন 
ইত্যাদদি। অত্র বৈকুগ্স্থিতকল্পতরুফলন্ত বসমাত্রনবপত্বঞ্চ যথা শ্রীহয়শীর্ষ-' 
পঞ্চরাত্রে পঞ্চতত্বনিরূপণে। দ্রব্যতত্বং শূণুব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সম।সতঃ | সর্ব- 
ভোগপ্রদ] ষত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ | গন্ধরূপং শ্বাহুরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চ যৎ 

হেয়াংশানামভাঁবাচ্চ রসরূপং ভব্চ্চ তৎ। ত্বর্থীজঞ্চেব হেয়াংশং কঠিনাংশধ' 
যত্তবেৎ। সর্বং তাদ্বীন্তিকং বিদ্ধি নহাভৃতময়ং হি ত₹। রসবঞ্জৌতিকং দ্রব্যমত্র 
স্যাদ্রসরপকমিতি। অত্র বৈকুগ্ে ইতি তত্প্রকরণলব্ধং॥ ৩ ॥ 

সপ টপস 

[ ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী । ] 
এবমস্ত শীহ্শরোমণেরীশ্বরাবরোধকত্বাদি প্রভাবময়মৈশ্ব্য্যমুক্তা মাধুর্য্াহ 

নিগমেতি | নিগমো৷ বেদঃ স এব কল্পতরুঃ তস্য স্বাশ্িতেভ্যো বাঞ্চিতবিবিধ- 
পুরুষার্থরূপক্লদ্ায়িত্বেহপি তরুত্বাৎ যত সাহজিকং তদ্দিদং ভাগবতং ফলং। 
শ্লেষেণ ভগবৎস্বামিকমিদং তেনৈব স্বভক্তেভ্যো দত্তমিতি তান্ বিনা ন কন্তা- 
প্যন্যস্যাত্র সত্বারেপে শক্তিরিতি ভাবঃ। গলিতমিতি বৃক্ষপকতয়া স্বয়মেব 
পতিতং ন তু বলাৎ পাতিতমিতি স্বাছুস্পূর্ত্বং নচোচ্চনিপাতনেন স্কটিতং 
নাপ্যনতিমধুরং চেত্যাহ শুকেতি। পরমোর্ধচুড়াতঃ শ্রীনারায়ণাৎ ব্রহ্ষশাখায়াং 
ততোহধস্তান্নারদশাখায়াং ততোহ্ধন্তাদ্যাসশাখায়াং ততঃ শুকমুখং প্রাপ্য 
আতপান্মধ্বিব অমৃতদ্রবসংযুতং । খকেনৈব তেন ্বচঞ্চ ৮» অমৃতনিষ্ক মণার্থং 
দ্বারমপি কৃতং অথচ তেন শ্বাদিতখাদতিমধুরং ততঃ সৃতাদিশাখাতঃ শনৈঃ 
শনৈঃ পতনাদখগ্ডিতং তেন গুরুপরম্পরাং বিনা ্ ববুদ্ধিবলেনাস্বাদনে শ্রীভাগবতস্য 
খগ্ডিতত্বে পানাশক্কিঃ চিত! | নন্তু কথং ফলমেব পাতব্যমিত্যত আহ রস- 
মিতি। রসম্বরূপমেবেদং ফলং নাত্র ত্বগস্ট্যাদিহেয়াংশোহস্তীতি ভাবঃ | লয়ে! 
মোক্ষঃ সালোক্যাদিজীবনুক্তত্বং বা তমভিব্যাপ্য তত্র তত্র ভগবল্লীলাগান- 
প্রসিদ্ধেঃ। যদ্বা লয়ঃ রসান্বাদজনিত প্রলয়োহষ্টমঃ সাত্বিকস্তৎপর্য্যস্তং পিবতেতানেন 
পানে ন্যস্তাদ্যাঃ সাত্বিক। ভবস্তীতি জ্ঞেয়ং। তত্র প্রলয়ে সতি পানস্যাম্পষ্টত্বাৎ 
যদ্যপি বিরামস্তদপি পুনঃ প্র বোধে সতি পুনরপি প্রলয়পর্য্যস্তং পিবত ন তু 
ত্যজতেতি মুহুরিতি পদং। যদ্ধা মুহুরিতি পীতস্যাপি পুনঃ পানে স্বাদাধিক্যমেবে- 
ত্যহো৷ ইত্যতিবিম্ময়ে। রসিকাঃ হে রসজ্ঞা ইতি ভক্তাঁনামেব জাতরতিত্বাদ্রতেরেধ 
স্থায়িভাবত্বাৎ স্থায়িন এব রস্যমানত্বাৎ নাত্র জ্ঞানিকশ্মিযোগিনাং'কোহপি দায় 
ইতি ভাবঃ। হে ভাবুকান্তত এব যৃয়মেব কুশলিনে। অন্যেহমঙ্গলা এবেতি: 
ভাঁবঃ। ভাবকা! ইতি পাঠে ভাবকত্বব্যাপারবস্তঃ। তথাহি ভাবকত্বব্যাপারেণ 
ভাব্যমানঃ স্থায়ী ভূজ্যত ইতি ভট্টনায়কমতং | অত্র শ্লেষেণ ভগবতঃ স্বরূপং 
রস এব ভবতি। তথাহি তৈর্ঠু৫ £কোপনিষদি  ব্রদ্মবিদাপ্রোতি পরমিত্যুক্কা 
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৫০ জীমস্ভাগবতমূ। [ ১ স্কং--১ অং। 

[ জীবিশ্বনাথচক্রবর্ভী |] 
র্হ্ষণঃ 'সকাঁশাৎ আকাশাদিক্রমেণান্নময়বিরাট্পুরুষপধ্যস্তাং স্যষটিমুক্তা তন্ত 
টাস্তরস্তঃ ক্রমেণ তক্মাত্থা। এতন্মাদন্য ইত্যাদিন! প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়ানন- 
ময়! আম্নায়স্তে তেঘপি আনন্ময়ক্তৈব আনন্দময়োহভ্যাসাদিত্যনেন ব্রহ্গত্বং। 
মতভেদে চ তৎপুচ্ছন্তৈব আনন্দ আত্ম! ব্রন্মপুচ্ছং প্রতিষ্টেত্যনেন ক্রন্বত্বং 
ব্রক্ষণ এব প্রতিষ্ঠাত্বঞ্ প্রতিপাদিতং । তদনস্তরঞ্চ রসে! বৈ স রসং হোবায়ং 
লব্ধাঁনন্দী ভবতীতি শ্রয়তে। তত্র শ্রুতৌ চ স ইত্যনেন প্রক্রান্ত আনন্দ- 
ময়ো বা তৎপুচ্ছং ব্রহ্ম বা ন পরামৃশ্ঠতে পৃথক্ পৃথগুত্বরোত্তরার্থপ্রকর্ষপ্রতি- 
পাদিকাষু অন্নময়াদিশ্রুতিযু অস্তে তন্তাঃ পাঠাৎ গ্রক্রমভঙ্গাপত্তেঃ। ততশ্চ 
তশ্তা। অয়মর্থঃ স প্রসিদ্ধ! বৈ নিশ্চিত রয় এব আনন্দময়াৎ তথা ব্রহঙ্গতোহপি 
আস্তরঃ প্রকুষ্ঃ ব্রহ্গণে! হি প্রতিষ্ঠাহমিত্যনেন শ্রীকুষ্ণস্তৈব ব্রহ্গতঃ প্রকুষ্টত্বং 
মল্লানামশনিরিত্যত্র তশ্মিশ্নেব যৌগপদ্যেন সর্বরসস্ত সাক্ষাছুপলবেস্তত্র চ শৃক্জা- 
রাদিসর্বরস কদস্বমূত্তির্ভগবাংস্তদরপি প্রায়েণ বভাবিতি শ্রীস্বামিচরণাঁনাং ব্যাখ্যা- 
নাচ্চ তস্তৈব সর্বরসরূপত্বং চাতঃ শ্রীগীতা শ্রীভাগবতাভ্যামেব রসশব্দেন 
শ্রীকষ্ণ এব ব্যাখ্যাতঃ তমেবায়ং বিজ্ঞানময়ো লব্ধ) আনন্দপরাবধি কাষ্ঠাং 
প্রাপ্পেতি নৈষাননস্ত মীমাংসা ভবতীতি তদুত্তরশ্রুত্যা রস এব তশ্মিশ্নীনন্- 
বিচারপর্যবসানজ্ঞাপনাৎ। যথা অয়মানন্দময়োহপি দ্বিজাত্মজ! মে যুবয়োদিদৃ্ষি- 
গেতি বিন্মীপনং স্বস্ত চ সৌভগদ্ধেরিত্যাদিত্যন্তমেব লব্দানন্দী ভবতীতি। 
ততশ্চ তং রসং শ্রীন্কষ্ং ফলং নিগমকলতরোস্তক্মাৎ সকাশাৎ গলিতং ন 
তু তত্র সাক্ষাৎ স্থিতমিতি। তদর্থং নিগমে। নাৰ্বেষ্টব্যঃ কিন্ত শুকমুখমেবেত্যাহ 
শুকমুখাদ্দিতি। ফলমিদমতিস্বাহু জ্ঞাত্বা তত আকৃষ্য আনীয় ব্যাসেন 
মেহাৎ স্বপুত্রমুখ এব নিহিতমিতি সংভাব্যত ইতি তাঁবঃ। কিংবা শুকমুখা- 
দিতি হেতৌ পঞ্চমী যেষামহং প্রিয় আত্মেত্যাদিগুকবাক্যপ্রামাণ্যাৎ। ভূবি 
ব্রজভূমাবুৎ্পদ্য হে ভাবুকাঃ রসিকাঃ স্ত্িয়ঃ সত্যং ভাগবতং ভগবতস্বরূপ- 
ভূতরসমাধুর্যং পিবত। যদ্ব। ভগবতঃ শ্রীকষ্ণন্য রং আলয়ং লয়ঃ শ্লেষ আলি- 
জ্নমিতি যাবৎ তম্ভিব্যাপ্য । অমৃতোহনশ্বরো যে! দ্রবো মনোনয়নপ্রৌত্যং 
তৎসংযুক্তং যথা স্যাৎ তথা পিবতেত্যধরপানং শৃচিতমিদমেব নিগমকল্পতরো- 
গঁলিতং পরিপকং ফলমিতি ফলতো গোপীজনান্ুগতিমরী রাগান্ুগাখ্য। ভক্তি- 
বাদিষ্টা। যতে! নিগমোহপি তল্লোভাদেব বৃহদ্বামনঘৃষ্টাং তাদৃশীং ভক্তিং বিধায় 
ব্রজভূমাবুৎপদ্য শতসহম্রশো। গোপ্যে তৃত্বা! তদধরামৃতরসং পপাবিতি | বেদ- 
স্ততৌ দৃষ্টমিতি। অতিরহস্যোহ্ঘ: | ননু ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিত্যেতৎ কেচি- 
দ্বন্যথ। ব্যচক্ষতে সত্যং তদপ্রাকরণিকত্বাৎ কল্প্যত্বাদঘুক্তমেব মন্তব্যং কিত্তবে- 
মেব যুক্তং। তথাহি। মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোৌগেন সেবতে। স গুগান্ 
মমতীত্যিতান্ ব্রঙ্গতুয়ায় কল্পতে ॥ ব্রহ্মণো৷ হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতন্তাবায়স্ত চ। 
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১ স্কং--১ অং। ] ভ্রীমস্ভাগবতমৃ 

* [ ্রীবিশ্বনাধচত্রবর্তী |] | * 
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্ত সুখন্তৈকাস্তিকস্ত চেতি। অনয়োরর্থঃ। নন্ধু ত্বততজ্যা কথং 
নির্ণবন্ধ প্রাপ্থিঃস! তু অদ্বিতীয়তদেকান্ুতবেন ভবেৎ তত্রাহ্ ব্রন্ষণো হীতি। হি. 
যন্মাৎ পরমপ্রতিষ্ঠাত্বেন প্রসিদ্ধং শ্রুতৌ যদ্ব্র্ধ তক্তাপ্যহং প্রতিষ্ঠা গ্রতিষ্ঠীয়তে- 
ইশ্টিন্লিতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়; অন্নময়াদিযু শ্রুতিষু সর্ধত্রৈব প্রতিষ্ঠাপদস্ত তথার্থ- 
ত্বাৎ। অতএবামৃতস্য মোক্ষস্াপ্যঙং প্রতিষ্ঠা ত্য লক্ষণয়। শ্বর্গীদিপরত্বং বাঁরয়তি 
অব্যয়স্তেতি। তথা শাশ্বতম্ত সাধনফলদশয়োরপি স্থিতস্ত ধ্মস্ত ভক্ত্যাখ্যস্ত অংং 
প্রতিষ্ঠা তথ। তত্প্রাপ্যস্ত ্রকাস্তিকশ্ত স্ুত্গ্ত প্রেয়্শ্চ প্রতিষ্ঠ। অতঃ সর্বস্তাপি 
মদধীনত্বাৎ কৈবল্যকামনয়! কৃতেন মণ্তজনেন ব্রহ্ষণি লীমানো বঙ্গধর্ধমমপি 
প্রাপ্পোতীতি | অত্র শ্রীবিষুণপুরাণমপি প্রমাঁণং। শুভাশ্রয়; সচিতন্ত সর্বগন্ত 
তথাত্মন ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্রাপি শ্রীন্বামিচরণৈঃ | সর্বগন্তাত্মনঃ পরব্রহ্মণো- 
২প্যাশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা । তছৃক্তং ভগবত। ব্রহ্মণে! হি প্রতিষ্ঠাহমিতি | তথা বিুধর্ে- 
ইপি নরকদ'দশীপ্রসঙ্গে । প্রকট পুরুষে চৈব ব্রহ্মণ্যপি ৮ স প্রভূঃ। যখৈক এব 
সর্ধাত্মা বাস্থদেবো ব্যবস্থিত ইতি। তত্রৈব মাদক্ষপূজা প্রসঙ্গে । যথাচ্যুতন্বং পরতঃ 
পরস্মাৎ স বক্তৃতা পরতঃ পরাস্মা। তথাচু)ত ত্বং কুরু বাঞ্ছিতং তন্মমাপদং 
চাপহরাপ্রমেয়েতি । তথা হরিবংশেহপি বিপ্রকুমারানয়নপ্রস্তাবে অঙ্জুনং প্রতি 
প্রীভগবদ্বাকাং। তৎ পরং পরমং ব্রহ্ম সর্ং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদবনং 
তেজো জ্ঞাতুমর্তুসি ভারতেতি ॥ ব্রহ্মসংহিতাপি। যন্ত প্রভা প্রভবতো। জগদগু- 
কোটিকোটিঘশেষবস্তধাদিবিভূতিভিন্নং। তদ্ব্হ্ম নিফলমনস্তমশেষভূতং গোবিন্দ- 
মাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি। অন্চএব শ্রুতিশ্চ গোঁপার্লভাপনী। যোহসৌ 
জাগ্রতত্বপনস্যুণ্তিমতীত্য তুধ্যাতীতে। গোপাঁলস্তন্মৈ বৈ নমে। নম ইতি ॥ ৩॥ 

৫১ 

পা 
৪, 



৫২ ভ্রীমন্তাগবতম্ । [ ১ স্বং_-১ অং। 
কী 

চাক যা কে রা বে বি কু 

ওঁ নৈমিশেহনিমিষক্ষেত্রে খষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ। 
সত্রং ন্বর্গয়লোকায় সহঅ্রসমমাসত ॥ ৪ ॥ 

ও অনিমিষক্ষেত্রে নৈমিশে শৌনকাদয়ে। খবয়ঃ স্বর্গায়লোকাঁয় সহত্রসমং সত্রমাসত | 

[ গ্রধরস্বামী |] 
তদেবমনেন শ্লোকত্রয়েণ বিশিষ্টে্টদেবতান্থম্মরণপূর্বকং প্রারিস্মিতস্য শাস্তস্য 

বিষয় প্রয়োজজনাদিবৈশিষ্ট্যেন সুথসেব্যত্বেন চ শ্রোতৃনভিমুখীকৃত্য শান্ত্রমারভতে 
ও" নৈমিশে ইতি । ব্রহ্গণা বিস্থষ্টস্য চক্রস্ত মনোময়স্ত নেমিঃ শীর্্যতে কুগ্ঠী- 
ভবতি যত্র তন্নেমিশং নেমিশম্ব নৈমিশং । তথাচ বায়বীয়ে। এতন্মনোময়ং 
চক্রং ময়! স্থষ্টং বিশ্জ্যতে । যত্রাস্য শর্তে নেমিঃ স দেশস্তপসঃ শুভঃ। 
ইত্যুক্তা হুর্ধ্যসক্কাশং চক্রং স্ৃষ্ট1 মনোময়ং। প্রণিপত্য মহাদেবং বিসসর্জ পিতা- 
মহঃ॥ তেহপি হৃষ্টাস্তদ। বিপ্রাঃ প্রণম্য জগতাং প্রভৃং। প্রযযুস্তস্য চক্রস্য যত্র 
নেমির্যশীরধ্যত | তদ্বনং তেন বিখ্যাতং নৈমিশং মুনিপৃজিতমিতি । নৈমিষ 
ইতি পাঠে বরাহপুরাণোক্তং দ্রষ্টব্যং ৷ তথাহি গৌরমুখমুষিং প্রতি ভগবদ্বাক্যং | 
এবং ক্রত্বা ততো দেবে! মুনিং গৌরমুখং তদা। উবাচ নিমিষেণেদং নিহতং 
দাঁনবং বলং। অরণ্যেইস্মিংস্ততস্ত্বেতন্নৈমিষারণ্যসংজ্কিতং ৷ ভবিষ্যতি যথার্থং 
বৈ ব্রাহ্মণানাং বিশেষকমিতি। অনিমিষঃ শ্রীবিষুঃ অলুপ্তদৃষ্টিত্বাৎ তস্য ক্ষেত্রে । 
তথাঁচাত্রৈৰ শৌনকাদিবচনং ক্ষেত্রেম্মিন বৈষুবে বয়মিতি । স্বর্গীয় ইতি। ম্বঃ 
স্বর্গে গীয়ত ইতি থর্থায়ো৷ হরি সএব লোকঃ ভক্তানাং নিবাসস্থানং তশ্মৈ তৎ- 
গ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ। সহত্রং সমাঃ সংবৎসরাঃ অনুষ্ঠানকালা যস্য তৎ সত্রং সত্র- 
সংজ্ঞকং কন্মোদিশ্ত আসত 'উপবিবিশুঃ ৷ যদ আসত অকুর্ধতেত্যর্থঃ আল- 
ভতে নির্বপতি উপযস্তীত্যাদ্দিবৎ প্রত্যয়োচ্চারণমাত্রার্থত্বেন আসতের্ধাত্র্থস্য 
বিবক্ষিতত্বাৎ ॥ ৪ ॥ 

[ দীপনী। ] 
ওইতি। ওকাঁরশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রক্ষণঃ পুরা । কং ভিত্বা বিনির্যাতৌ তম্মা- 

ম্মা্লিকাবুভাবিতিম্মরণাদত্র প্রণবোপন্তাসঃ শান্ত্রারভে মঙ্গলার্ঘঃ। অনেনাস্য শাস্তস্য 

প্রণবার্থবিবৃতিরূপত্বমপি হুচিতম্। বিস্তরোহস্যান্তত্র (অম্মাভিঃ প্রকাগ্তমানে ঞ্তাগবতরহস্য- 

,  (কলিষুগের প্রারন্তে কলিভয়ে ভীত হইয়া) শৌনকাদি 
খধিগণ ভগবত্প্রার্তিকামনায় বৈষ্ণবক্ষেত্র নৈমিশাঁরণ্যে সহত্র- 
ংবৎসর-দাধ্য ষজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪ 

পেপার 



১ স্কং-_১ অং।] শ্রীমস্ভাগবতম্। 
এপি টি উস সিএ া্ি্্্ি 

কলসি সি পপ সপ স্ 

[ দীপনী।] রী ৮ 

সন্দর্ভে) উষ্টবাঃ । আলভত ইতি। পশ্বালস্তনমাঁগভতে মানবাপং নির্বপতি কুশোপধম্নম্ 

উপযস্তীত্যাদৌ তিওর্থসা কৃত্যর্থমাত্রস্য গ্রহণবদিত্যর্থঃ | প্রত্যয়োচ্চারণমাত্রার্থত্বেনেতি । মুখ্য- 

ধাত্বর্থাবিবক্ষিতত্বে দৃষ্টাত্তঃ প্রকৃতার্থাদ্বিতনবার্থা্বয়বোধকত্বং প্রত্যয়ানামিতিব্যুৎপততিতঙ্গোই.. 
স্বীক্রিয়তে ইতি ভাব; & ৪॥ ৃ 

। 

এবং শ্লৌকত্রয়েণ শ্রোতৃনভিমুখখীরুত, ভ।গবতশান্ত্রমারভতে নৈমিষারণ্য 
বিষ্তক্ষেত্রে শৌনকাদয়ো৷ খষয়ঃ শ্রীহরিপ্রাপ্তয়ে সহম্রমংবৎসরসাধ্যং সত্রং 
কৃতবস্তঃ ॥ ৪ ॥ 

[ শ্রীজীবগ্বোস্বামী |) 
তত্রাপি মহাপুরাণস্যাস্য প্রশ্নোত্বরাভ্যাং শ্রীকুষ্ণেকপরত্বং দর্শয়িতুমাহ ওঁ 

নৈমিশ ইত্যাদি । টীকায়ামাঁসতেত্যস্য ব্যখ্যান্তরে ত্বিদং জয়ং । তত্বদ্ধাত্র্থন্তত্র 
তত্র ন সম্ভবতীতি ধাতুং বিনা চ কেংলপ্রত্যয়োচ্চারণং ন যুজ্যত ইতি 
প্রত্যয়স্ত তিবাঁদেরুচ্চাঁরণমেবার্থঃ প্রয়োজনং যত্র তাদৃশতয়! ধাত্বর্থস্যা'ধবক্ষিত- 
ত্বাৎ কঞ্্থান্ুগতকর্তৃবাচি প্রত্যয়েন কৃঞ্থন্ত সমপ্যত ইতি ॥ ৪ ॥ ৫॥ 

[ প্ীবিশ্বনাথচক্রবর্তী । ] 
প্রণম্য শ্রীগুরূং ভূয়ঃ গ্রীকৃক্ণং করুণার্ণবম্। লোকনাীং জগচ্চক্ষুঃ প্রীশুকং . 

তমুপাশ্রয়ে ॥ ১॥ তমশ্ছন্নদৃশীং ঘৈর্নঃ কৃতে ভাবার্থদীপিক1। কতা কপালব- 
স্তেহত্র শ্রীধরস্বামিনে। গতিঃ ॥ ২ ॥ ব্যাথা! লেখ্যা তরদীয়া য1 "তক্তচিত্বপ্রমো- 
দিনী। কাচিৎ প্রভৃণাং কাচিৎ তু শ্রীমদ্গুরুকূপোদিত1 ॥ * ॥ তদেবং শ্রোতৃ- 
নভিমুখীক্ৃত্য শীত গবতকথারস্তে পুনর্মঙ্গলমাচরতি ওমিতি। তছুক্তম্। ওঁকার- 
শ্চাথশবশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা । ক ভিত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকা - 
বৃভাবিতি ॥ শান্তস্যাস্য গ্রীণবার্থবিবৃতিূপত্বং সুচয়তি নৈমিশ ইতি। ব্রহ্মণা 
সুষ্টস্য মনোময়চক্রপ্য নেমিঃ শীর্ধ্যতে যত্র তক্নেমিশং নেমিশমেব নৈমিশম্। 
তথাচ বায়বীয়! এতনম্মনে।ময়ং চক্রং ময়! স্থষ্ং বিস্জ্যতে | ঘত্রাস্য শীধ্যতে 
নেমিঃ স দেশস্তপনঃ শুভঃ ইত্যুকতী কুর্ধ্যসন্কাশং চক্রং সই] মনোময়ং। প্রণি- 
পত্য মহাদেবং বিসসর্জ পিতামহঃ। তেংপি হৃষ্টতরা বিপ্রাঃ প্রণম্য জগতাং 
প্রভূং । প্রযযুস্তস্য চক্রস্য যত্র নেমির্ব্যশী্্যত । তদ্বনং তেন বিখ্যাতং নৈমিশং 
মুনিপৃজিতমিতি । বিবিধতক্তিবাঁসনাবতাং জনানাং মধ্যে বস্য যস্য যত্র যত্রৈব 
স্থলে শাম্যদ্বেগং মনঃ স্থিরীভবতি তস্য তস্য তত্র তত্রৈব শ্রীমস্তাগবতার্থাবগাঁহনেন 
স্বাভীপ্সিতং সিদ্ধ্যতি ইত্যেতন্মাত্রবিবক্ষয় প্রথমত এব শাস্ত্রস্য নৈমিশ ইত্যন্বর্থ- 
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রব ৩. 

৫৪ শ্রীমস্ভাগবতমৃ। [১ স্কং--১ অং। 
রা 

|] রী 

পিসির ডি 
ক 

ত একদা তু মুনয়ঃ প্রাতর্থতহুতাগ্রয্ঃ | 
সরুতং সৃতমাঁীনং পপ্রচ্ছুরিদমাদরাঁৎ ॥ ৫ ॥ 

একদা তু তে মুনয়ঃ প্রাতহৃতিহুতাপ্রয়; (সম্তঃ) সতকৃতং আসীনং হৃতং ইদমাদরাৎ 
পপ্রচ্ছুঃ ॥ ৫ ॥ 

[ ্ীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 
পদস্য স্তাসো জ্ঞেয়ঃ। মূর্ঘন্তষকাবাস্তপাঠে বরাহপুরাণোক্তং দ্রষ্টব্যং । তথাহি 
গৌরমুখমৃষিং প্রতি-ভগবদ্বাক্যম্ । এবং কৃত্বা ততে! দ্রেবো৷ মুনিং গৌরমুখং 
তদা। উবাচ নিমিষেণেদং নিহতং দানবং বলম্'। অরণ্যেহশ্মিংস্ততম্বেতন্- 
নৈমিষারণ্যসংজ্ঞিতম্ | ভবিষাতি যথার্থ বৈ ব্রাঙ্গণানাং বিশেষকমিতি। 
অত্রাপি পাঠে যত্র কামাঁদীন্ শত্রন্ শীঘ্রমেব নিহস্তং প্রভবেৎ তত্রৈব বসেদিতি 
বিবক্ষিতম্। দ্বর্গায়েতি প্রথমং শৌনকাঁদীনাং সকা মকর্পপরত্বমেবাসীৎ | রোম- 
হর্যণসন্ষেন ততো নানাঁপুরাণাদিশাস্ত্ শ্রবণমননাদিভিজিজ্ঞাম্থত্বমিতি প্রসিদ্ধিঃ। 
ততশ্চ সাধোরুগ্রশ্রবসঃ সঙ্গেন ভক্তিরসে স্পৃহা! । যহুক্তং। কর্দরণান্রিশ্লনাশ্বাসে 
ধূমধূ্রাঝুনাং ভবান্। আপায়য়তি গোবিন্দপাদপক্মাসবং মধ্বিতি। ততশ্চ 
জিজ্ঞান্ত্বমপি শিখি ধলীকুর্বতাং তেষাঁং ভক্ত প্রবেশে স্বর্গর্থকং সত্রং তচ্চ 
মিষমেবাভৃৎ। যছুক্তং কথায়াং সক্ষণী হরেরিতি এতচ্চ শ্রীভাগবতক্রোতৃষু 
তেষু কর্দিষু কর্মনিষ্ঠাব্যবধাঁনেন ভক্তেঃ প্রভাবদ্যোতনং তখৈব" শ্রীভাগবত- 
বৃক্তরি শ্রীগুকদেবোহপি পরনিষ্টিতোহপি নৈরুণ্য ইত্যাদিভিব্র্গপবিনিষ্ঠাব্যব- 
ধানেনেতি। দ্ধ! স্বঃ স্বর্গে গীয়তে ইতি ত্বর্গায়ো হরিঃ উরুগায় ইতিবৎ তস্য 
লোকে বৈকুষ্ঠস্ত্ন্মৈ। অনিমিষের বিষ্ুঃ তস্য ক্ষেত্রেংস্মিন্ বৈষণবে বয়মিতি তেষা- 
মুক্তেঃ। সহম্রং সসাঃ সংবৎসরাঃ অন্ুষ্ঠানকালা যস্য তৎ সত্রসংজ্ঞং কর্ম উদ্দিস্ত 
আঁস্ত উপবিবিশ্ুঃ। যদ্বা আসত অকুর্বত অগ্নিষ্টোমীয়পশোরালভনমালভতে 
অমাবাস্যায়াং পিতৃভাঃ শ্রাদ্ধং নির্বপতি অষ্টবর্ষায়াঃ ফন্যায়াঃ পাণিগ্রহণ- 
মুপযস্তীতিবৎ। ধাত্র্থস্য বাধাৎ তৎসামান্কূএ্৫খ এবাত্রাসধাতুর্বন্তিতঃ ॥ ৪ ॥ 

[পীধরস্বামী |] 

প্রাতঃকাঁলে হুতা এব হুতা অগ্নয়ো যৈঃ তে। অনেন নিত্যনৈমিত্তিক- 
হোয়সাধকত্বং দশিতং। ইদং বক্ষ্যমাণং আদরাৎ প্রচ্ছুঃ ॥ ৫ ॥ 

[দীপনী।] 
'বক্ষ্যঙ্বাণস্য বুদ্ধ্যা রানা ইত্যাচার্যশৈলী ॥ ৫1 ৬৪ 

একদা প্রাতঃকালে আহবনীয় অগ্নিতে নিত্যনৈমিত্তিক , 
হোমকর্ত্ম সমাপন পূর্বক তীহারা বসিয়া আছেন, এমন 



১ স্বং--১ অং।] জ্রীমস্তাঁগবতম্ | ৫৫-. 

শিপ রসি টি কে ক ক বু 

খষয় উচুঃ। 
ত্বয়। খলু পুরাঁণানি সেতিহাসানি চাঁনঘ। 
আখ্যাতান্যপ্যধীতানি ধর্মশান্ত্রাণি যান্যুত ॥ ৬ ॥. 

অনঘ ত্বয়! খলু সেতিহাসানি পুরাণানি উত যানি চ ধর্শশান্ত্রাণি (তান্তপি ) অধীভান 

আখ্যাতান্যপি ॥ ৬ ॥ 

বিবিদিষিতান্ অর্থান্ প্রষ্টুং সুতদ্য সর্বশান্তরজ্ঞানাতিশয়মাছুঃ ত্বয়েতি 
জিভিঃ। ইতিহাঁসো! মহাভাঁরত।দিঃ তৎসহিতানি। ন কেবলমধ্ীতানি অপি তু 
আখ্যাতান্থপি বাখ্যাতানি চ। উত অপিযানি ধর্্মশান্ত্রাণি তান্পি ॥ ৬॥ 

[ চুর্ণিক। ] 
একদ| তে খধ্য়ঃ প্রাতনৃতহুতাগ্নয়ঃ সম্তঃ আসীনং রোমহ্র্ষণপুজং স্থতং 

সৎকৃত্য পপ্রচ্ছুঃ ॥ ৫ ॥ 
খষয় উচুঃ ভে! সুত তয়! সেতিহাপপুরাণানি ধর্শান্ত্রাণি চযানি ব্যাসাদয়ে। 

মুনয়শ্চ বিদুত্তীনি সর্বাণ্যধ।তানি ব্যাখ্যাতানি চ ॥ ৬॥ 4 | 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 

হুতা। এব হুতা অগ্নয়ো যৈস্তে ॥ ৫ ॥ 

ইতিহাঁসে। ভারতাদি? আখ্যাতানি ব্যাখ্যাতাঁনি ॥ ৬ ॥ 

সময়, লোমহর্ষণপুত্র মহানুভব উগ্রশ্রবা সৃত তথা উপস্থিত 
হইলে তাহাকে সৎকার পূর্বক বসিতে আসন প্রদান করি- 
লেন। সৃত হৃখাদীন হইলে, খষিগরণ তাহাকে সমাদর & 
কারে জিজ্ঞাস! করিলেন ॥ ৫ ॥ 

খষিগণ বলিলেন, অনঘ ! তুমি সমগ্র পুরাণ ও টপ 
ভাঁরতাদি অশেষ ইতিহাস কেবল অধ্যয়ন কর নাই, অন্যের 
নিকট এ সকল ব্যাখ্যাও করিয়াছ ; অধিকন্তু অন্যান্য যাঁব- 
তীয় ধন্মশান্ত্রও তোমার অবিদিত নাই ॥ ৬॥ 

এ € চে 
2৮-১- ০০৯৮৬ শশশপশসপপপপপতপপসপপপিসপিপপপ৬পপপাপপসপিপপপপডিস্পড$ 



(8৮৯ -পিশিপাশাশপপপস্িপ্ত 
৫৬ শ্রীমপ্ভাগবতমূ । [ ১ স্কং--১ অং। 

যানি বেদ বিদাংশ্রেষ্ঠো ভগবান্ বাদরায়ণঃ। 
অন্যে চ মুনয়ঃ সৃত পরাবরবিদে। বিছুঃ ॥ ৭ ॥ 

_ বেখ ত্বং সৌম্য তৎ সর্ববং তত্বতস্তদনুগ্রহাৎ। 
ব্রয়ুঃ ক্সিগ্ধস্ত শিষ্যস্য গুরবে। গুহ্যমপ্যুত ॥ ৮ ॥ 

হত বিদাং শ্রেষ্টো৷ ভগবান্ বাদরায়ণঃ যানি বেদ পরাবরবিদঃ অন্যে চ মুনয়ং (যানি) 

বিছুঃ-৫ ৭ ॥ 

সৌম্য ত্বং তদনুগ্রহাৎ তৎ সর্ধং তত্বতে। বেখ। (যতঃ) গুরবঃ স্সিদ্বস্য শিষ্যস্য গুহ্য- 

মপ্যুত জয়ুঃ ॥ ৮॥ | 

মাসল আস্তিক এসি িত 

[ শ্রীধরন্বামী। ] 

কিঞ্চ যানীতি। বিদাং বিদুষাং মধ্যে শ্রেষ্ঠো যানি বেদ পরাবরে সপ্ণ- 
নিগুণে ব্রঙ্গণী বিদভ্ভীতি তথ। ॥ ৭ ॥ 

বেখ জানাসি। সৌম্য হে সাধো। তেষামন্ুগ্রহাৎ। তত্বতো জ্ঞানে হেতুমাহু- 
ব্র্ধুরিন্তি। স্নিগ্ধস্য প্রেমবতঃ উত এব রহস্যমপি ব্রয়ুরেব ॥ ৮ ॥ 

[ দীপনী | ] 

পরাঁবরে ইতি । পরঃ প্রিলিঙ্গঃ উত্তর ইতি অবরশ্চরম ইতি চ মেদিনী। অতএব শ্রীন্রীধর- 

স্বামিন৷ ব্রক্মবিশেষণত্েন তদর্থনুক্তং সগুণনির্ভণে ব্রহ্মণী ইতি কেচিৎ ॥ ৭__২৩| 

[ চুণিকা। ] 

হে সৌম্য তেষামনুগ্রহাত্তৎসর্বং ত্বং বেখ যতঃ নলিগ্ধস্য শিষ্যস্ত গুরবে। গুহা- 
মপি বুয়ুঃ ॥ ৮ ॥ 

1. [ শ্ীজীবগোস্বামী। ] 

ৃ 

রা ৯ সিিকিীও 

ন্ট 

ত্বয়েতি যুগ্মকং। তত্বতো যাথাথ্যেন। তু গুহ্মিতি চেত্তথাপি বক্তব্য- 

মিত্যাহুঃ জযুরিতি ॥ ৬ ॥ ৭॥৮॥ 

সৃত ! জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ভগবান বাদরায়ণ বেদব্যাস এবং 
অপরাপর সগুণ-নিপুণ-ব্রহ্মবিৎ মুনিগণ যাহা কিছু অবগত 
ছিলেন ॥ ৭ ॥ 

তুমি তীহাঁদিগের অনুগ্রহে সে সকলই িনেরধে 
জানিয়াছ। কারণ, গুরুজনেরা ক্ষিপ্ধ (প্রিয়) শিষ্যকে অতি 
গুহ্য বিষয়েরও উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥ 

১2১৪--৮৯- এ ভিসি এলি সিত সির ও রন 



1১৯ 

৫ 

সেক বকে কি রে 

১ ক্কং--১ অং] শ্রীমপ্ভাগবতমূ। | € ৭. 

্চী তত্র তত্রাঞ্জসায়ুক্মন্ ভবতা ঘদ্িনিশ্চিতম্ ! 
পৃংসামেকান্ততঃ শ্রেয়ত্তন্নঃ শংসিতুমর্থসি ॥ ৯ ॥ 

আয়ুম্মন্ তবত! তত্র তত্র অগ্রসা যৎ পুংসাম্ একাম্ততঃ শ্রেয়ঃ বিনিশ্চিতং তৎ নঃ.শংসিতুম্ ; 

অমি ॥ *॥ 

[ শ্রীধরন্বালী |] 
অঞ্জস! গ্রস্থার্জবেন একাস্ততঃ শ্রেয়ঃ অব্যভিচারি শ্রেয়ঃসাঁধনম্ । ৯ ॥ 

[চুটিকা।, 

০০০ 

অন্তঃ সর্বজ্ঞেন ত্বয়া তত্র তত্র শাস্ত্রে পুংসাং শ্রেয়ো যন্নিশ্চিতং ভন্ে। ৃ 

বদ ॥৭॥ 

[ জীজীবগোম্বামী | 

পুংসাঁং কলিভাঁবিপর্ধযস্তপুরুষাণাম্ ॥ ৯ ॥ 

[ ্ত্ীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী |] 

বিদাং বিদুষাঁং "রাবরে সগখণনিপুণে ব্রহ্ধণী শ্ত্িদস্ভীতি ক্ে॥ ৭। 

পপি লি ত্য়ি স্নিদ্ধে শিষ্যে তেষামবশ্তমেব রহস্যপ্রকাশকত্বং তব চ সর্ধরছস্যবিজ্ঞত্বমব- 
গম্যতে । অতন্তানপি প্রতি শ্বং মতমেবোতকৃষ্য ক্রবতো মুনীন্ অপহায় র্ 

মতবক্তা ত্বমেবান্মাভিঃ পৃচ্ছঠসে ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥ 
তহি তত্বৎ সর্বমেব ব্রবীমীতি কিং তত্রাহুস্তত্রেতি । আয়ুম্মন্নিতি । ত্বয়! বহ্ু- 

কাঁলং ব্যাপ্য তান্তধীত্য বিচারিতানীতিভাবঃ | অঞ্জস। শীঘ্রং । তত্র তত্র ঝাট- 
ত্যর্বোধকবাক্যেিত্যর্থঃ। একান্ততঃ একাস্তেন সর্বথেত্যর্থঃ | যদ্বা প্রথমণ- 

স্তান্তপিঃ॥ একং অদ্ধিতীয়ঞ্চ তারতম্যগণনা কা মস্তরভতঞ্চ যতোহন্যাদধিকং শ্রেয়ো 
নান্তীতার্থ:। তচ্চ প্রে্মব ন তু স্বর্গাপবর্গীদিকং ব্রহ্গপরমাত্মভগবৎস্থ মুখ্যস্য 
ভগবৎস্বরূপস্তাপি বশীকারকত্বাদ্দিত্যগ্রিমগ্রন্থে ব্যক্তীভবিষ্যতি ॥ ৯॥ 

অতএব আয়ুক্মন ! তাহাদিগের গ্রন্থ ও উপদেশ হইতে, 

॥ সহজে যাহা মনুষ্যের নিশ্চিত মঙ্গলসাধন বলিয়। তুমি স্থির 
- করিয়াছ, তাহাই আমাদিগ্রের নিকট ব্যক্ত কর ॥৯॥ 
৪৭৮৮-১ 

অিপ্বন্ত গুরুবিষয়কল্সেহবতঃ শিষ্যন্ত গুরবে! গুহামপি ব্য়ুরিতি বিধিলিঙৈব 
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ডি 
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প্রায়েণাক্সায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ। 

মন্দাঃ স্থমন্দমতয়ে। মন্দভাগ্য। হ্য পদ্রতাঃ ॥ ১০ ॥ 

সভা .অম্মিন্ কলৌ যুগে জনাঃ প্রায়েণ অল্লাযুষঃ মন্দা; হমন্দমভয়ঃ মন্দভাগ্য। হা.পক্রতাঃ 

(ভবস্তি )॥ ১* ॥ 

ৃ [ শ্রীধরম্বামী |] 

ৃ অন্যেইপি বহুনা কালেন বহুশান্ত্শ্রবণাদিভিবিনিশ্চিন্বস্বা নেত্যাহঃ 
ৃ প্রায়েণেতি ৷ হে সত্য হে সাধে অন্মিন যুগে কলৌ অলায়ুষেো৷ জনাঃ তত্রাপি 
£ মন্দাঃ অলনাঃ তত্রাপি স্মন্দমতয়ঃ তত্রাপি মন্দভাগ্যাঃ বিদ্লাকুলাঃ তত্রাপ্যুপ- 
 ভ্রতাঃ রোগাদিভিঃ ॥ ১০ ॥ 
ৃ ৃ 25555575275 2 

ৃ [ চুর্রিকা।] 

যতঃ কলৌ জনা অলস! অল্লায়ুষোহললবুদ্ধয়শ্চ ॥ ১৯ ॥ 

[ শ্রীজীবগেম্বামী।] 

কলিপুরুষাঁনেব বর্ণরতি প্রায়েণেতি। মন্দভাগ্যাঃ হ্বল্পপুণ্যাঃ ॥ ১০ 

্রবিশ্বনাথচক্রবর্তা |] 

' নন মঘুখাত্তত্তৎ সর্ধং শ্রুত্বা যুদ্মদাঁদয় এব শ্রেয়ে। নিশ্চিম্বন্ধ তত্রাহুঃ হে 

সভা দেশকাঁলপাত্রজ্ঞ অন্মিন কলৌ প্রায়েণ জনা অল্লাযুষ এব যদ্দি কথঞ্চিদ- 
দীর্ঘাযুষস্তহি মন্দা; পরমার্থেঘলসাঃ যদি কেচিন্সিরলসা অপি তঠি নিবুদ্ধিয়ঃ যদি 
স্বুদ্ধয়োইপি স্থ্যস্তদ। মন্দভাগ্যাঃ তাদুশসাধুসঙ্গহীনাঃ যদি লব্বস্থসঙ্গা' অপি 
তদা উপদ্রতাঃ রোগাছ্যপদ্রববশাৎ তনুখাৎ শ্রোতুং শ্রন্বা বা শ্বশ্রেয়ে নিশ্চিত্য 
তৃত্তদনুষ্টাতুং নাবকাঁশং লভস্ত ইতি । যদ্ধা৷ অল্লায়ুষস্তত্রাপি মন্দ৷ ইত্যাদি ॥ ১০॥ 

রা সিলাউিলাসি্সি ীস্ির ছি পাপী রসিক 

সিটি পপি সিসির হাসি সিটাস্সি রসি তি লী লীিতত হি 

1 সভ্য! এই কলিষুগে মনুষ্যগণ প্রায় সকলেই আল্লায়, 
| তাহাতে আবার অলস, মন্দবুদ্ধি, বিদ্বাকুল ও রোগাদি দ্বার! 
? উপন্রত ॥ ১০ ॥ 

€ চি ৮ রিট 
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১স্বং-১ অং।] শ্রীমন্তাগবতমূ। ৫৯" 
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_ভুরীণি ভূরিকর্্ীণি শ্রোভব্যানি বিভাগশঃ। 
অতঃ সাধোহত্র ষ সারং সমুদ্ধত্য মনীষয়া | 
ব্রুহি ভদ্রায় ভূতানাং যেনাত্বা স্প্রপীদতি ॥ ১১ ॥ ৯.1 

তুরিকর্্দীণি তূরীণি বিভাগশঃ শ্রোতব্যানি (সস্তি) অতঃ সাধো, অজ যৎ শারং (০) 

মনীষয়! সমুদ্ধ,তা ভূতানাং ভদ্রায় ব্ুহি যেন আত্মা! হথপ্রসীদনি ॥ ১১ ॥ 
তন আপি ৮ এ 

শ্রীধরস্বামী |] 

নচ বন্ুশাগ্রশ্রবণেহপি তাঁবতৈব ফল।সদ্ধিরিত্য 'হুঃ ভূরীণি «মা ণান্ুষ্ঠেযানি 
যেষু তাঁনি। সমুদ্ধ ত্য যথাবছুদ্ধু ভা। সেন উদ্ধুতবচনেন আত্মা বুদ্ধিঃ সুগ্রসীদতি 
সমাগুপশাম্যতি ॥ ১১ ॥ 

[চুণিক1। ] 
শোতবানি তু বহুনি সম্তি অতো! হে ফাধে অত্র যৎ সারং তন্মনীষল। 

উদ্ধতা নো বদ মেনাঝআ্বা সম্প্রনীদতি ॥ ১১ 7 

] 

ভূরীণীতি সাদ্ধকং। শ্রোতব্যানি শাস্ত্রাণি। ব্রহি ভদ্রায় তূতানামিতি 
কচিৎ পাঠ? ॥ ৯১ ॥ 

ীাবঙ্বাথচক্রবর্তী | 
তাঁদ্রশস্য শ্রেয়সঃ সাধনেষু মাধা যনুখাং কলিকালবন্তিভির্জনৈঃ সুশকাঞ। 

তৎ সাধনং বদেতি পৃচ্ছস্তি । ভূরীণি কর্মাণ্যন্ঠেয়ানি যত্র তানি শ্রোতব্যানি 
সাধনানি তাদুশসাধনপ্রতিপাদকানি শান্ত্রাণি বা। যেনাস্ম! বুদ্ধিঃ প্রসীদতি। 
তচ্চ শ্রবণকীর্ভনাদিকমেবেত্যগ্রে জ্ঞ।স্ততে ॥ ১১ ॥ 

এদিকে আবার এই সংসারে ভূরি ভুরি শাস্ত্র এবং 
তাহাতে ভূরি ভূরি কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে ; (বাহুল্য; 
প্রযুক্ত) $ মকল একবারে শ্রবণ কর! যাঁয় না, অংশানুক্রমে 
(পৃথক্ পৃথক) শ্রবণ করিতে হয়। (তাহাতে বক বিভিন্নমুখা 
প্রবৃত্তি প্রযুক্ত কর্তব্য নির্ধারণ হইয়া উঠে ন11) অতএব, 
সাঁধো ! ভূমি প্রাণিগণের হিতদাঁধনের নিমিত্ত স্বীয় স্তৃতীক্ষ 
বুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে এ নকলের এরূপ সারোদ্ধার করিয়া সঙ্কেপে 
বর্ণন কর ; যাহাতে আত্ম! সম্যক্ প্রকারে প্রসন্ন হয় ॥ ১১ ॥ 

€ 

সিলসিলা তি সস 

ক 

পাস্তা সে ভা সিসি উস সিগাসিতা 
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€ 

এসডি এসি) কা সিসি বসি 

০০০ 

সুত জানাপি ভদ্রুং তে ভগবান্ সাতৃতাংপতিঃ। 

দেবক্যাং ব্রদেবস্য জাতো যস্য চিকীর্ষয়া ॥ ১২ ॥ 
সত তে ভঙ্ত্রং (অন্ত) সাত্বতাং পতি; ভগবান্ যস্য চিকীর্যয় বহ্ুদেবসা দেবক্যাং জাত: 

(তৎ ত্বং) জানাসি। ১২৫ 

[শ্ীধরম্বামী।] 

প্রশ্নাস্তরং সৃতেতি পঞ্চভিঃ। ভদ্রং তে ইত্যোৎসুক্যেনাশীর্ববাদঃ | তগ- 
বান্নিরতিশয়ৈস্ব্যাদিগুণঃ। সাত্বতাং সচ্ছবেন সব্বমৃত্তির্ভগবান্ স উপান্ততয়। 
বিদ্যতে এষামিতি সত্বস্তো ভক্তাঃ* স্বার্থেতণ রাক্ষবায়মাদিবৎ। তস্য চাশবণ- 
মার্ষং। তদ্দেবং সাত্বদিতি ভবতি । তেষাং পতিঃ পালকঃ। যস্যার্থবিশেষস্ত 
চিকীর্ষয়! বন্থদেবস্য ভার্য্যায়াং দেবক্যাং জাঁতঃ ১২ " 

[ চুরিকা।] 
হে সত যদর্থং ভগবান্ বিষুর্বস্দেবস্ত দেবক্যাং জাতস্তদ্বদর ॥ ১২ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী । ] 
তেন্যার্দি নবকং নানাবতারাবতারিঘ্পি সংস্থ মহাপুরাণপ্রারস্ত এব 

শ্রীশৌনকাদীনাং শ্রীকষ্েকতাৎপর্য্যমিদম্। যথা । অত্র পূর্ব সামান্থতোহন্মাভি- 
রেকান্তশ্রেয়ন্তেন মর্বশাস্ত্রসারত্বেন আত্মস্থ গ্রসাদহেতুত্বেন চ যৎ্ পৃষ্টং তদেতদে- 
বাস্মাকং ভাতি যৎ শ্রী/কুষ্চলীলা বর্ণনমিত্যভিপ্রেত্যানুঃ সৃতেতি। ভদ্রং ত ইতি 
শরীকৃষ্ণলীলা প্রশ্নেন সহাদরৌত্স্থক্যেনাশীর্ব্বাদঃ | ভগবান স্বয়মেব সম্পূর্ণৈরবধর্যাদি- 
যুক্তঃ। সাত্বতাং সাত্বতানাং । নুড়ভাব আর্ষঃ  যাদবানামিত্য্থ । জাতে! জগদ্- 
ছৃষ্তো বভৃব ॥ ১২॥ 

[ ঞ্রাবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 

তচ্চ সাধনসারং শ্রবণকীর্ভনাদিকং শ্রীকষ্চষশোবিষয়কমেব বাঁচরিতুং পুনঃ 
পৃচ্ছস্তি ুতেতি। ভদ্রং ত ইত্যোত্সুক্যেনা শীর্ববাদঃ। সস্তো৷ ভক্তা এব স্ববিভূত্বেন 
বর্তস্তে যস্য স সত্বান্ বিষ্ণঃ স এব ভজনীয়ো যেষামিতি ভক্তাবিতি হুত্রেণাণ,। 
্বাত্বত! বৈষ্ণবাস্তেষাং পতিম্ড়ভাবস্থার্য:। কিনা সাতিঃ সুখার্থঃ সৌত্রো ধাতু- 

 হেঁডুমন্যান্তোইনুপসর্গালিম্পেতি হুত্রোক্তস্তম্মাদা শ্বরূপন্যায়েন কিপি সাঁৎ পর- 
মাত্মা স সেব্যতয়াইস্ত্যেবামিতি মতুপি সাত্বস্তো তক্তান্তেষাং পতিরিতি। বন্থু- 
দেবস্য দেবক্যাঁং ভার্ধ্যায়াং যস্য চিকীর্ধয়া তচ্চ শ্বযশহখ্যাপনমেব তস্যেব 
ন তু ভূভারহরণাদেশ্চিকীর্যয়েতি বস্তুতঃ সিদ্ধাস্তসিদ্ধং শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্য- 
স্লিতি কুস্তীবাকাপর্য্যবসাঁনাৎ ॥ ১২॥ 

ৃ 

সপ্ন বিপাশা সা পাস পি স্পা 

ও ৬ শট আাস্পাসিিসিত সিটি ভাসা সা সস সিসির সস্পিস্সি সী সি সিসির সত সস 



১ স্কং--১ অং1] প্রীমস্ভাগবতমৃ 

তন্নঃ গুশ্রষমাণানামর্হস্ঙ্গানুবর্ণিতৃম্। 

যস্তাবতারে। ভূতানাং ক্ষেমায় ঈ ভবায় চ॥ ১৩। 

অঙ্গ ধস্য অবতারং তৃতানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ (তস্য) তৎ ( 9৮298 

শুত্রযমাণানাং নং অনুবপিতুম্ (অনুবর্ণয়িতুম) অর্থসি ॥ ১১। 

[ শ্রীধরস্বামী। ] 

অঙ্গ হে সত তক্নোহনুবর্ণয়িতূম্থসি | সমান্যতস্তীবদ্যস্যাবতালো ভূঙানাং 
ক্ষেমায় পালন।য় ভবায় সমুদ্ধয়ে ॥ ১৩ ॥ 

ৃ [ চুণিকা।] 

তন্তাখতারঃ ভূতানাং ক্ষেমায়। যন্নাম গৃণন্নরঃ সংসারানচ্যতে যন্নান্মো ভয়- 
মপি বিভেতি ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ 

৭ পপ 

[ শ্রীজীবগো স্বামী |] 

সামান্ততগ্কাঁবৎ যস্তাবভারমাত্রং ক্ষেমায়েত্যাদি ॥ ১৩ ॥ 

[ প্রীবিশ্বনা চক্রবর্তী | ] 

ৃ তস্য জিজ্ঞাঁসয়া কিং ফলমিতি চেৎ শ্রুতটা আত্মানং কুঁতার্থীকরিষ্যাম 
; ইত্যাহুঃ যস্যেতি সার্দৈস্তিভিঃ | যন্তাবতার এব ক্ষেমায় মোক্ষায় ভবায় ভৃত্য 
ষঃ সম্পত্তয়ে কিং পুনঃ স্. ইত্যর্থঃ ॥ ১৩॥ 

মৃত | যে ভগবানের অবতার জীবের মঙ্গল ও সম্দ্ধির 
নিমিতই হইয়া থাকে, সেই ভক্তপালক ভগবান যে কার্য্যের 
জন্য বস্থাদেবের উরসে দেবকীর গর্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহ তুমি অবশ্যই অবগত আছ. আমরা 
উহ! শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছি ; 
অঙ্গ! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি তাহা! আমাদিগের নিকট 
আনুপুর্বিবিক বর্ণন কর ॥ ১২॥ ১৩॥ 

১ পা অপশক্তি সিট পা সিটি ছা অর পকি উ লী স 

চে 



সিমি 

পাই ৪ পি পিছ তি পপি পভ পল সিসির লি লি লী ছিপ বা তি পারা রা পি পলা পি পিপিপি এসি পি পাস ৪ 

পো পা 

 মনুষ্যগণ ভয়ানক সংসার প্রাপ্ত হইয়া! বিবশ ভাবেও যদি 

৬২ শ্রীমদ্ভাগবতমৃ। [ ১ স্বং_-১ অং। 

 ৯এআপনঃ স্যতিং ঘোরাং ষন্নাম বিবশো গৃণন্। 

ততঃ সদ্যে বিমুচ্যেত যদ্িভেতি স্বয়ং ভয়মূ ॥ ১৪ ॥ 

যুৎপাদসশশ্রয়াঃ সুত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ। 

 সদ্যঃ পুনস্ত্যপম্পৃ্ীত স্বধূন্যাপোহনুসেবয়া ॥ ১৫ ॥ 
ঘোরাং স*স্থতিং আপন্নঃ (জনঃ ) বিবশঃ (অপি) যন্নাম গৃণন্ তত: (সংহ্তে:) সদে 

বিমুচ্যেত | (যতঃ) যদ্ (যতো নায়: ) ভয়ং (অপি) স্বয়ং বিভেতি ॥ ১৪ ॥ 

নুত যতপাঁদসংশ্রয়াঃ প্রশমায়ন। মুনয়: উপন্পৃষ্টাঃ সদাঃ পুনস্তি স্বধূন্যাপি; (তু) অনুসেবয়া 

( পুনস্তি )॥ ১৫ ॥ 
পপ পপ জপ ্পপ্প্্্  পা প্প ক প প 

[ শ্রীধরন্বামী | ] 

তৎপ্রভাবমন্বর্ণযন্তত্তদ্যশঃশ্রবণৌৎস্ুক্যমাবিষ্র্বস্তি আপর্ন ইত্তি জিভিঃ। 
সংস্যতিমাঁপন্নঃ 'গ্রাপ্তঃ বিবশোহপি । ততঃ সংস্যতেঃ | অত্র হেতুঃ যদ্যতে! নায়ঃ 
ভয়মপি স্বয়ং বিভেতি ॥ ১৪ ॥ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী | ] 

বিবশোহপি বিশেষেণ পরাধীন সন্নপি । যস্ত ব্ীরষ্জম্ত নাম « তশ্ত সর্বাঁব- 
তাঁরিত্বাদবতাঁবনাম্মখুমপি তত্রৈব পর্যাবসানাৎ। অতএব সাক্ষাচ্ছীকুষ্ণদপি 
তত্তন্নাঁমপ্রবৃত্তিঃ প্রীকারাস্তরেণ শ্রুয়তে শ্রীবিষ্ণপুরাণে । তত্র ত্বখিলানামেব 
ভগবন্নাক্াং কারণান্তভবন্নিতি,হি গদ্যং। তদ্িদঞ্চ বাস্ুদেবদামোদরগোবিন্দ- 
ফেশ্বাদিনামধজ্জেরং ॥ ১৪ ॥ 

৯ পপ পপি ৮-০০৬ পপ ৯ এ সা পপ পপ ০৯০০ স্পাপালাশপাা ও শ পিপীপাপাশশিীপকিশীতত  শিশিপীিন তি তি চে] 

| আবিষনাধচক্বর্তী )]. 

ততঃ সংস্তেঃ। অত্র ঘোরামিতি বিবশ ইতি সদা ইতি পদত্রয়েশ অজা- 
মিলাদয়ঃ সচিতাঃ ৷ যৎ যতো! নায় একন্মাদপি স্বয়ং ভয়ং স্বয়ং ভগবানিত্তি- 
বনুলভূতং ভয়ং মহাকাল এব বিভেতি কিং পুনমূত্যুর্ষমশ্চ কিমুততমাং 
8১ ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥ 

দি পতি লী পালাপিগীপাপাগ শশা পাশ? পাটি শী শিপ িপিাপীসী শ শীল 

সস 

একবার তীহার নাম উচ্চারণ করে, তাহ! হইলেও, তৎ- 
ক্ষণাঁৎ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ; কারণ, স্বয়ং ভয়ও তাহার 
নামে ভীত হয় ॥ ১৪ ॥ 



%5*-২- চিডেরাররত রহ ননে নাহ ডি তি ও 

১ স্বং-১ অং।] ভরীমদ্তাগবতম্। ৬৩. 
নি 

€৯ পাকি ানপপতলািল পারাপার লিস্ত পা৯ পাত সলাত জি পি সা পপ রসি ন্ট উল লি লো 

[ শ্রীধরম্বামী |] 

কিঞ্চ যস্য পাদ সংশ্রয়ৌ যেষাং অতএব প্রশমোহয়নং বর্জ আশ্রয়ো বা 
যেষাং তে মুনয়ঃ উপস্পৃষ্টাঃ সন্নিধিমাত্রেণ সেবিতাঃ সদ্যঃ পুনস্তি স্বধূনী,গঙ্গা 
তদ্যা আপস্থ তৎপাদান্নিস্থতাঃ ন তু তত্রৈব তিষ্ঠস্তি অতস্তৎসম্থন্ধেন পুনস্ত্যো- 
ইপি অন্ুসেবয়! পুনস্তি তত্রাপি স তু সদ্য ইতি মুনীনাধৃৎকর্ষোক্জিঃ ॥ ১৫ ॥ 

ৃ 

ৃ 
্ 
ৃ 

[চুধিকা |] 
য্পাদসশশ্রয়াঃ মুনয়ো দর্শনাদেব পুনস্তি 'গঙ্গোদকানি তু গেষয়া 

পুনন্তি ॥ ১৫ ॥ 

[ ্লীজীবগো শ্বামী। । 

কিঞ্চ যৎপাদেডি। যন্ত প্রীকষ্ণস্ত পাঁদৌ সম্যগাশ ) যেন্বাং | অত এব প্রশ- 
মায়নাঃ। শমো ভগবনিষ্টবুদ্ধিতা। শমো মন্্িষ্ঠতা বৃদ্ধরিতি স্বয়ং শ্রীভগবদ্ধাক্যাৎ। 
প এব গ্রকৃষ্টঃ প্রশমঃ। সাক্ষী ৎপূর্ণভগবন্ড্ীকৃষ্তসম্বন্ধিত্বাৎ প্রশম এব অয়নং বর্ম 
'আঁশ্রয়ো বা যেষাং তে শ্রীকুষ্ণলীলারসাকুষ্টচিত্ত। মুনয়ঃ শ্রীশুকদেবাদয়* সদ্যঃ 
পুনস্তি সবাদনপাপেভ্য' শোধয়স্তি। স্বধূনী গঙ্গা তস্তা আপন্ত যোহসৌ নির- 
গ্রনো দেবশ্চিৎস্বরূগী জনার্দনঃ | স এব দ্রবরূপেণগঙ্গাস্তে। নাত্র সংশয়: ॥ ইতি 
শ্বয়ং তথাঁবিধরূুপা অপি সাক্ষাচ্ছীবামনদেবচরণানিঃস্থতা অপি অনুসেবয়! 
সাক্ষাৎ সেবাভ্যানেনৈব তথা শোধয়ন্তি ন সন্নিধিমাত্রেখ সেবয়। সাক্ষাৎ 
সেবয়াপি ন সদ্য ইতি। তন্তা অপি শ্রীকৃষ্ণমাশ্রিতানামুৎকর্ষাত্তস্যোতকর্ষঃ। 
এবমেব ততন্তদ্যশসোহপ্যাধিক্যং বর্ণটতে। তীর্থং চক্রে নূপোনং যদজনি 
যহুষু স্বঃসরিৎ পাদশৌচমিতি | টীকা চ। ইতঃ পূর্বং স্বঃলরিদ্দেব সর্বতোহধিকং 
তীর্থমিত্যানীৎ ইদানীং তু যছুষু যদজনি জাতং তীর্থং শ্রীরুষ্ণকীর্তিরপং এতৎ 
স্বঃসরিন্রপং পাঁদশোৌচং তীর্থমূনমল্লং চক্রে ইত্যেষা ॥ ১৫ ॥ 

পে ছিল 

লা স্পা স্পাসিাসপিস্পিস্পিস্পাস্পাস্স্পাসিতী সদ উাছিতা সীল পান্িলাসিপাসাস্পস্পিস্সি তাসলিমা সি ১০৬ 

[শ্রীবিশ্বনাথচব্রবর্তা | ] 
যপাঁদ!বেৰ সংশ্রিটতিব বর্তমানাঃ সদ্য ইতি শ্বতমাত্রা এব পুনস্তি 

অবিদ্যামালিন্যানি শোধয়স্তি কিং পুনর্দ্টাঃ স্পৃষ্টাঃ সেবিতা। বেতি ব্যাখ্যেয়ত। 
যেষাং সংম্মরণাৎ পুংসঃ সদ্যঃ শুদ্ধযন্তি বৈ গ্ৃহাঃ। কিং পুরদর্শিনম্পশপাদ- 
শৌচাসনাদিভিরিতানেনৈকাণ্যপ্রাপ্তেঃ । স্বধুন্যা আপ ইত্যত্রাপি তন্তাঃ সকা: 
শাদ্দূরদেশং নীতা ইত্যেব ব্যাখ্যেযং। মুক্তিত্বদর্শনাদেব ন জানে স্নানজং 
ফলমিতি ব্যাক্যার্থবিরোধাৎ। কিঞ্চ শ্বধুন্যা দর্শনাদেব সাধূনাস্ব স্মরণাদপি 
মুক্তিরিতি। তদপি সাধূনামেবোতকর্ষো জ্ঞেয়ঃ। ততশ্চ তাম্তৎপাদানিঃস্থতা 

আপার বাসটিলি সাতশ বি সিস্ট লি ইতি সরলা ছটা বাট িপষিা ইলা 



সি: ॥ , 
হা ঃ 55,115 নর 

৪. শ্রীমভাগবতম্ 1 [১ ম্কং--১ অং। 
ন শে 

& টিউন রি শা 
টিসি রা টি তি কি লা টি ক ক একি রসি তি সিসি এ কা তি এ এস এছ টস ত্র পি রসি এপি কস সে আন্ত সি লা লি সি বসি এল ভাটা 

কে! বা ভগবতন্তস্য পুণ্যক্লোকেড্যকর্মাণঃ | 

গুদ্ধিকাঁমো ন শৃণুয়াদযশঃ কলিমলাপহ্ম্ ॥ ১৬ ॥ 
পৃণ্যক্লোকেড্যকর্মণঃ তগ্য ভগবতঃ কলিমলাপহং ষশঃ শুদ্ধিকামঃ কো বা (জন) ন 

; শুণুয়াৎ । ১৬ 

০৬ 

রা 

;_ পুণ্যক্লোকৈরীড্যানি স্তব্যানি কন্মীণি যস্য তস্য। যশঃ কলিমলাঁপহং সংসার- 
( ছুঃখোপশমনং ॥ ১৬ | 
ও 

ৃ [চুণিকা।] 

এবভৃতশ্ত কলিমলাপহং যশঃ শুদ্ধিকামঃ কো বা ন শৃণুয়াৎ॥ ১৬ ॥ 

[ শ্রীজীৰগোম্বামী |] 

এ্ন্ত দশমস্থদ্ধপদ্যস্তৈব সংবাঁদিতাঁং ব্যনক্তি কে! বেতি। শুদ্ধিকামোহপি 
যতঃ কলিষুগন্তাঁপি মলাপহং যম্মাদেবং তম্মাৎ ॥ ১৬ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা |] 

এব অতস্তৎসন্বন্ধেন পুনস্ত্যোহপি উপ উপরি স্পৃষ্টাঃ সত্যঃ পুনস্তি। স্থুবিকল্পে 
সেবয়া গ্রণত্যাদিনা ৰা আদৃতা! বা। স্বধু্ন্যাপ ইতি সমাসান্তাভাব আর্ধঃ ॥ ১৫ ॥ 

শুদ্ধিরাত্মগ্রসাদঃ যেনাত্ম! হ্থপ্রসীদতীতি পুর্বোক্তেঃ । যশঃ ব্রন্মকদ্রেন্ত্র- 
জয়াদিকং রাসক্রীড়াদিকঞ্চাত্রাসাধারণমেব ॥ ১৬॥. 

তৎ্পাদ-নিঃস্যত। গঙ্গা বারংবার মেবন ভিন্ন জীবকে 
বিশুদ্ধ করিতে পারেন না, কিন্তু যে সকল খষি তাহার পাঁদ- 
যুগল আশ্রয় করিয় শান্তি লাভ করিয়াছেন, তাহারা সানিধ্য- 
মাত্রই অন্যকে পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ 

পবিত্র শ্লোক দ্বার! যাহার কর্ম সকল স্তব করিতে হয়, 
অথব] পুণ্যকর্ম ব্রন্মাদি দেবতাগণ ধাহার লীল। গান করিয়। 
থাকেন; শুদ্ধিকাম কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ ভগবানের কলিমল- 
£ নাশন যশঃকীর্তন শ্রবণ না করেন ?॥ ১৬ ॥ 
উ*-৯- শশাকিক্রি $-০8- লোপ স্পাস্পাসিলস্পিলাছিলী সি পালি লেলীসিলাসিপাসলস্রিসি রাস সিতাসিরাসিপাসিলাস্প লিলা সিরা স্পিটি সত োস্িলাসমিপীস্পি সপ সিসিপস্মস্িলাস্লিতিসসিপস্পিস পা স্লপিসসিশিসিপিস্সিি 



১ ্ব--১ অং।] শ্রীযন্ভাগবত্তম্ 

তন্ত কর্্দাধ্যুদদারণি পরিগীতানি সুরিভিঃ। 
ব্রহি নঃ শ্রদ্দধানানাং লীলয়। দধতঃ কলাঃ ॥ ১৭ ॥ 

অথাখ্যাহি হরেরধামন্নবতারকথাঃ শুভাঃ । 
লীল! বিদধতঃ শ্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া ॥ ১৮ ॥ 

লীলয়। কলাঃ দধতঃ তস্য শুরিভিং পরি” তানি উদ্দারাণি কর্মাণি শদধামানাং নঃ 

ব্রহি ॥ ১৭! | 

ধীমন্ অথ আান্ধমায়য়া স্বেরং জীলা বিদ(ত৫ঃ উশ্বরসম হয়ে শুভাঃ অবতাঁরকথ।ঃ 

জাখ্যাহি। ১৮॥ 

[জীধরস্বামী | ] 

প্রশ্নান্তরং তস্যেতি। উশারাণি মহাস্তি বিশ্বস্থঙঈ্যার্দীনি। শ্থরিভিরনাঁর- 
দাদিতি:। কলা ব্রহ্গরুদ্রাদিমূর্তাঃ ॥ ১৭ ॥ 

প্রশ্নান্তরং অথেতি। অবতারকথাঃ স্থি হ্যর্থমেব তত্তদবসরে যে হ মতস্তাদ্যব- 
তারাঃ তদীয়াঃ কথাঃ। টম্বরং লীলাঃ কুর্বতঃ ॥ ১৮ ॥ 

| চুণিকা |] 
কিঞ্। রদ্ধাবতাং নে। লীলয়া কল। দধতস্তন্ত ভদ্দারাঁণি কন্মীণি বদ ॥ ১৭ ॥ 

[ শরীজীবগোস্বামী |] 

তশ্তেতি। উদ্দারাণি পরমানন্দদাতৃণি জন্মানীনি,। স্বয়ং পরিপূর্ণস্ত লীলয়! 
অন্ত অপি কলাঃ পুরুষাদ্রিলক্ষণ! দধতঃ তত্বদংশানপ্যাদায় তশ্তাঁবতীর্ণস্ত সত 
ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ * 

[ প্ীবিশ্বনাথচক্তরবন্তী | ] 
কর্্মাণাবতাবাস্তরসাধারণান্যন্থরবধাদীনি। উদ্রারাণি ভক্তাভীষ্টপ্রদানি। 

কল! অবতারান দধত ইতি বর্তমানকালেন তদবতারাণাং নিত্যত্বং তস্য চ 
পূর্ণত্বমায়াতম্ ॥ ১৭ | 
০ 

নারদাদি-সুরিগণ কর্তৃক পরিগীত, লীলাক্রমে ত্রদ্গ- 
রুদ্রা্িমূর্তিধারী সেই ভগবানের বিশ্বসষ্ট্যাদি মহৎ কর্ম 
সকল আমরা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিতে নিতান্ত উৎস্থক 
হইয়াঁছি, হুমি কীর্তন কর ॥ ১৭॥ 
ক 



টা 

» লো আখ লস লিলি ও পেস পাতি কাছা 

প্রীমন্ভাগবতম্। [ ১স্কং--১ অং। 

“বয়ন্ত ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে | 
যচ্ছ্পৃতাঁং রসজ্ঞানাং ম্বাহুস্বাছু পদে পদে ১৯॥ 

যচ্ছ্ণৃতাং রসজ্ঞানাং পদে পদে শ্বাছুম্বাছ (তন্মিন্) উত্তমঃগ্লৌকবিক্রমে বযস্ত ন বিভব 

পাশ ॥ ১৯৪ 

[ঞ্াধরস্বামী।] 

প্রীকষ্ণাবতারপ্রয়োজনপ্রশ্নেনৈৰ তচ্চরিতগ্রশ্্রোঘপি জাত এব তথা- 
প্যত্যৌতসুক্যেন পুনরপি তচ্চরিতান্তেব শ্রোতুমিচ্স্তস্তত্রাত্মন্তৃপ্্যভাবমাবে- 
দয়স্তি বয়স্তিতি। যোগযাগাদিষু তৃপ্তাঃ স্মঃ | উদগচ্ছতি তমে! যন্মাৎ স উত্তমা- 
স্তখাভূতঃ শ্লোকে। যশো যন্ত তন্ত বিক্রমে তু বিশেষেণ ন তৃপ্যামঃ অলমিতি ন 
মন্তামহে ৷ তত্র হেতুঃ যদ্দিক্রমণং শৃণৃতাম্। যদ্বা' অন্ঠে তু তৃপ্যস্ত নাম বয়স্ত 
নেতি তুশবন্তান্বয়ঃ | অয়মর্থঃ | ত্রিধা হালং বুদ্ধির্ভবতি উদরাদিভরণেন বা রসা- 
জ্ঞানেন বা স্বাহুবিশেষাভাবাদ্। ৷ তত্র শুণুতামিত্যনেন শ্রোত্রস্তাকাশত্বাননভরণ- 
মিত্যুক্তম্। রসজ্ঞানীমিত্যনেন চাজ্ঞানতঃ পণশুবতৃতপ্তির্নিরাক্কতা। ইক্ষুভক্ষণ- 
বত্রসান্তরাভাবেন তৃপ্তিং শিরাকরোতি পদে পদে প্রতিক্ষণং শ্বাঢুতোপি 
স্বাছু ॥ ১৯ ॥ 

[চুণিকা |] 

অত্ন্তান্যবভারকথাশ্চ ভ্রহি ॥ ১৮ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী | ] 

অথেতি। "শ্রীরুষ্ণস্য তাবসুখ্যত্বেন কথয়। অথ তদনস্তরং আগ্ুষঙ্গিক- 
তয়ৈবেত্যর্থঃ । হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত। প্রকরণবলাঁৎ অবতারাঁঃ পুরুষাবতারাঁঃ 
গুণাবতাঁরাঃ লীলাবতারাশ্চ তেষাং কথাঃ লীলাঃ ক্ষ্ট্যাদিকর্মারূপাঃ ভূভার- 
হরণাদিরপাশ্চ । আত্মমায়য়ী নিজেচ্ছারূপয়। শক্ত্যা। আত্মমায়! ট্রি 
স্াদ্গুণমায়া জড়ীক্মিকেতি মহাসংহিতাতঃ ॥ ১৮ ॥ 

পপ পপ পল পপ পা লী পপ ৮ পপ দীপ লা শপ পি সস সপ পপ সপ 

[ শ্রীবিগ্বনাথচক্রবর্ভী 1] 
শুভ! অমায়িকীধিদধত ইতি বর্তমানকালেন লীলানাং নিত্যত্বং। আত্ম- 

মায়য়। যোগমায়য়। ॥ ১৮ ॥ 

ধীমন ! ভগবান হরি, লীলার নিমিত্ত স্বেচ্ছাক্রমে নিজ 
মায়ায় যে যে অবতা'রস্বীকাঁর করেন, সেই সেই অবতারের 
কথাঁও সবিস্তার বর্ণন কর ॥ ১৮॥ 

লি সি ক্ছি রি রি পারমিট চা তিল লী চিত পা রি স্মারক জী পা কী ও ভা পি কির কি সি কি সর 

রঙ 

৯৮০ সা দ্র উঠিল সিসি 

শিলা সিএ 

লি জী লী সির টি সি সিস্ট সা সিতিসসিটা সিল সত 



সি লি, লে রসি এসি এমি ঢোক পি । হলি এপ এটি লি লস কা ক কিস এছ ওর বদি একি এসি পি পো পক করল পচ পিতা পিপিপি 

কৃতবান্ কিল কর্্মীণি সহ রামেণ কেশবঃ। ৮ 

অতিমর্ত্যানি ভগবান্ গুঢ়ঃ কপটমানুষঃ ॥ ২০ |” 
গুঢ়ঃ কপটমানুষঃ ভগবান্ কেশবঃ রামেণ সহ (যানি) অতিমর্ত্যানি কর্াপি ০০০ কিল 

$ € তানি কথ্য কথয় )॥২*॥ 
পাপ আত পর, এ। ৩. জা পাজি পপ পা পপি পা ০ 

। শ্রীধরব্বামী | | ] 

অতঃ শ্রীরুষ্চরিতানি কথয়েত্যাশয়েনাহুঃ ক্ুৃতবাঁনাত। অতিমর্তানি 
মর্ত্যানতিক্রাস্তানি গোবধ্ধনোছরণাদীনি মনুষ্যেযু অসম্তাবিতানীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ 

[ চুণিকা।] 
বয়ন্ত উত্তমশ্োকস্ত বিক্রমে ন বিভৃপ্যামঃ যঙ্ছ্ণ্তাঁং রসজ্ঞানাং পদে পদে 

; শ্বাছু ॥ ১৯ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী |] 

টীকাযামিক্ষভক্ষণবদিতি। ইক্ষুভক্ষণে যথা শ্বাদবিশেষাভাবে। ভবতি তথাত্র 
নেত্যর্থঃ। ভগবদ্ধিক্রমমাত্রে তু ন তৃপ্যাম এব। তত্রাপি তীর্থং চক্রে নৃপোৌনমিত্যা- 
ছ্যক্তলক্ষণন্ত সর্ববতোহপ্ঠততমঙ্লোকন্ত শ্রীরুষ্ণন্ত বিক্রমে বিশেষেণ ন তৃপ্যামঃ ॥১৯। 

রর [ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তাঁ | ] 
উত্তমঃ সর্বশ্রেঠঃ শ্লোকো। মশে। যস্ত সঃ। যদ্ধ। উত্তমৈঃ শ্লোক্যতে কীর্ত্যতে 

ইতি তস্ত বিক্রমে তু বিশেষেণ ল তৃপ্যাম অলমিতি ন মন্যামহে। তেন 
£ যাগযোগাদিষু তৃপ্তাঃ স্ম ইতিভাবঃ। যঘ্বিক্রমণং শৃণৃতাম্। যদ্বা। অস্টে 

তৃপ্যন্ত নাম বয়ং তু নেতি তুশবন্তান্বয়ঃ। অয়মর্ীঃ | ত্রেধা হৃলৎ বুদ্ধির্ভবতি | 
উদরাদ্দিতরণেন বা! রসাজ্ঞ?নেন বা স্বা্দবিশেষাভাবাদ্ব। ৷ তত্র শৃণৃতামিত্যনেন 
শ্রোত্রস্তাকাশত্বাৎ বিক্রমস্ত চামূর্তত্বাৎ ন ভরণম্। রসজ্ঞানামিতি রসাজ্ঞানেন 
পশ্ুবস্ৃপ্তিনিরাকৃতা। পদে পদে প্রতিস্থপ্তিউস্তমেব প্রতিক্ষণমেব বা ম্বাছুতোহপি 
স্বা্িতি চর্বিতন্ত ইক্ষুদগ্ডাদেরিব ন নীরসত্বেন হেয়ত্বং প্রত্যুতাঁতিস্বাহুত্বেন 
পরমোপাদেয়ত্বমিতি ॥ ১৯ ॥ 

বহার ঠীর যশোরাশি শ্রবণে অজ্ঞান বিনাশ গ্রাণ্ড হয়, তাদৃশ 
ভগবানের চরিত্র শ্রবণে আমরা ত কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে 
পারি না;_আমাদের ওৎস্তক্য উত্তরোত্তর পরিবদ্ধিতই 
হইতে থাঁকে। রসজ্ঞ ব্যক্তি সকল ভগবচ্চরিত্র শবণে » 
পদে পদেই স্বাছুত্ব অনুতব করিতে থাকেন ॥১৯ ॥ 
৯৬৯ 

টি স্তক্ঠগুর 

১ স্কং--১ অং।] শ্রীমস্ভাগবতম্ ৬৭. 

রািশাস্পসিপািটা অনা সি অপার 



|মতাপধতম।. [১ অং। 
সিসি লি লী ক পপ পি ক শি ৯ রা ক পনির আছি 

_ কলিমাগতমাজ্ঞায় ক্ষেত্রেইস্রিন্ বৈষ্ুবে বয়মৃ। 

আসীন! দীর্ঘসত্রেণ কথায়াং সক্ষণা হরে ॥ ২১॥ 
ধয়ং কশ্রিং আগতম্ আজ্ঞায় অক্মিন্ বৈষ্বে ক্ষেত্রে দীর্ঘসত্রেশ আসীনা; হবেঃ ক্রখায়াং 

সক্ষণাঃ (ভবামঃ ) ২১ ॥ 
এ ওক কপ ৯৮৯০০ ৯০ পপ এপ শট পপ পপ পা পি 

[ জীধরম্বার্মী | ] 

নন্থ যজনাধায়নাদিব্যগ্রাথাং কুত এব কথাশ্রবণাবকাশ: স্তাত্ত্রাহঃ কলি- 
মাগ্ততং জ্ঞাত্ব। তদ্টিয়! বিষুপদং গন্তকামাঃ দীর্ঘসত্রেণ নিমিতেনাত্রাসীনাঃ হরেঃ 

কথায়াং সক্ষণাঁঃ লন্ধাবসরাঃ ॥ ২১ ॥ 

[ভুণিক1।] 
কপটমান্ুযো ভপবান্ কেশবে। বূলরামেণ সহ ঘানি বীর্ধযাণি কৃতবান্ তাঝি 

বদ॥২০ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্ব।মী 1] 

নন্ু-কথন্ব! মানুষঃ সন্নতিমর্ত্যানি কৃতবান্ তত্রাহ কপটমানুষঃ | পার্থিবদেহ- 
বিশেষ এব মান্ুষশবঃ প্রতীতঃ তম্মাৎ কপটেনৈবাসৌ তথ। ভাতীত্যর্থঃ। 
বস্ততস্ত নরাকতেরেব পরব্রহ্গত্বেন্ধপত্যপি প্রসিদ্ধমানুষত্বে নরাক্কতিনরলীলত্বেন 
লব্ধম প্রদিদ্ধমানুষত্রমন্ত্যেব। তৎ পুনরৈশ্বর্ধযাব্যাধাতকত্বান্ন প্রত্যাখ্যায়ত ইতি 
ভাবঃ। অতএব স্ত্রমস্তকাহরণে প্রাকৃত পুরুষং মত্বেত্যনেন জান্ববতোহন্তথা- 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী । ] 
বিক্রমমেব* স্পষ্টাকুর্বস্তি কৃতবানিতি। অতিমর্ত্যানি নরাকৃতিপরব্রহ্গত্বাৎ 

মর্ত্যোইপি মর্ত্যানতিক্রান্তানি গোবদ্ধনোদ্ধরণাদীনি তাৎকাঁলিকমন্থুষ্যে্বসং- 
ভাঁবিতানীত্যর্থঃ । তদ্দপি গুঢ়ঃ। তত্র হেতুঃ কপটমান্গষঃ। কপটং ভক্তহিতার্থং 
ব্রহ্মবেশাদিন] প্রার্থনলক্ষণং মান্ষেষু গ্রারুতেষু জরাসন্ধাদিষু যস্ত | তথা কপটং 
প্রেমবিলাসার্থং ধর্দোপদেশাদিলক্ষণং মানুষেধু বেণুনাদাকৃষ্টগোপীকুলেঘপ্রারু- 
তেষু যস্ত সঃ | গড়ািত্বাৎ সপ্তপ্ন্যাঃ পরনিপাতঃ। তেষাং তেষাং মায়ামোহনাৎ 
প্রেম মোহনা চ্ৈবং কটা নেশ্বরো ভবিতুমর্হতীতি প্রত্যায়নাদ্গুঢ় ইত্যর্থঃ॥ ২০॥ 

পপ পাপী 

ভগবান কেশব নিজমায়ায় মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়। 
প্রচ্ছন্নভাবে রামের সহিত গোবদ্ধনধারণাদি যে সকল 
প্রসিদ্ধ অলৌকিক কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তৎদমস্তই 
বর্ণনা কর ॥ ২০ ॥ 

ধ ছি রি ৬ 
হাতটা পাস রসিস্ি তর সু ভোট লিসা টিসি জিিন্ডি রা জি চিনি জোস পি নি রসি চসিক ছি এ এসসি তরি চস এ এ সািসপপপপসপশসিা& 



১ স্কং--১ অং।] শ্রীম্াগবতম। | ৬ রখ 
টি ১০ 

ত্বং নঃ সন্দর্শিতো। ধাত্র! ছুত্তরং নিস্তিতীর্যতাম্। 

কলিং সত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবম্ ॥ ২২॥ 
পুংসাং সত্বহরং ছুস্তরং কলিং নিস্তিতীর্যতাং নঃ অর্ণবং (নিস্তিতীর্যতাং) কর্ণধার ৬৪ বং 

ধাত্। সন্দর্শিতঃ ॥ ২২॥ 
সপ 

৭৯০ পা মা বলিনি 

[প্রীধরস্বামী | ] 

অস্মিংশ্চ সময়ে ত্বদ্র্শনমীশরেণৈব স পাদিতমিত্যতিনন্নস্তি ত্বং ন ইতি। 
কলিং নিম্তরিতুমিচ্ছতাং অর্ণবং নিস্তিতীর্যতাং কর্ণধারো! ন:নিক ইব ॥ ২২॥ 

নল পিসী 

[চূর্ণিক |] 
নন্থু কর্শব্যগ্রাণাং কুতঃ শ্রবণাবকাশঃ স্তাদত আহঃ কলিং প্রাপ্তং জাত্ব। 

তত্থুয়ান্িষ্পদ্দং গন্তঞ্ণাম! দীর্ঘসত্রমিষেণ হরেঃ£ কথা।ং ধন্ধাবকাশা বয়মত্র 

উপবিষ্টাঃ স্মঃ অহো! ছুস্তরং কলিং তর্ভূ মিচ্ছতাং নো ধাত্রা ত্বং দর্শিতঃ যথা পুংসাং 
সমুদ্রতরণে নাবিকঃ ॥ ২১ ॥ ২২॥ 

সভা পিই িটা ছিটা অপ রী জি ইট টি টা 

[ ক্রীজীবগোস্বামী | ] ৃ 

জ্ঞানব্যপ্রকেন বাক্যেন তশ্ত প্রাকৃতত্বং নিষিধ্য পুরুষত্বং স্থাপ্যতে | এবং মায়া- 
মনুষ্যস্ত বদ ষ শীবদ্বল্িত্যাদিঘপি জ্ঞেয়ং। যস্মাৎ কপটমাহুষঃ তশ্মাদেব গুঢ়ঃ। 
স্বতন্ত্র তদ্রপতয়ৈব ভগবানিতি ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২॥ 

[ প্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ), 

ননু যাঁজ্িকানী বুম্মাকমীদৃশং কৃষ্ণযশঃ শ্রবণৌৎসুক্যমতিচিতরং সতাং সম্প্রাতি 
 তবম্মাকং যাজ্িিকত্বং প্রথাসাত্রমেব জাতমিতি জানীহীত্যাহঃ কলিমিতি। 

সক্ষণা লব্বাবনরাঃ সোত্সবা বা ॥ ২১ ॥ 

কর্ণধারো নাবিকঃ ॥ ২২ ॥ 
পপ 

বরাত সত উাসিপাস্টি সা ির ছল তা 

আমর। কলিকাঁল সমাগত জানিয়া এই বৈষ্ণবক্ষেত্রে 
দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ববক হরিকথ শ্রবণ করিবার 
নিমিত্ত লন্ধাবসর হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি ॥ ২১ ॥ 

এক্ষণে, পুরুষের সত্বাপহারী কলিরূপ ছুস্তর মহাসাগর' 
উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত বিধাত। তোমাকে কর্ণধার স্বরূপ 
দেখাইয়। দিলেন ॥ ২২॥ ৰ 

প্রি 



টু এ 

৭৩ জ্রীমন্ভাগবতম্ [১ স্কং--১ অং। 

লাতিন, ০০০০০ 

ব্রহি যোগেশ্বরে কৃষে ব্র্ষণ্যে ধর্ম বন্মণি | 

স্বাং কান্ঠামধুনোপেতে ধর্্মঃ কং শরণং গতঃ ॥ ২৩ ॥ 
যোগেশ্বরে ব্রহ্গণ্যে ধর্মবর্মণি কৃষে স্বাং কাষ্ঠাম্ ০ অধুনা! ধর্মঃ কং শরণং গতঃ 

(তদপি) ত্রহি ॥২৩॥ 

ইতি শ্রীমদাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতা য়াং বৈয়াসিক্যাং 
প্রথমস্কন্ধে নৈমিশীয়োপাখ্যানে খধিপ্রশ্নো নাম 

প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥ ৃ 

[ শ্রীধরস্বামী | ] 

পুনঃ প্রশ্বাস্তরং ব্রুহীতি। ধর্মুন্ত 'বর্মাণি কবচবদ্রক্ষকে। স্বাং কাষ্ঠীং মর্ধযাদাং 
হ্বরূপমিত্যর্থঃ ৷ অন্ত চোতরং কষে শ্বধামোপগতে ইত্যাদিক্লোকঃ॥ ২৩॥ 

ইতি শ্রীমন্তাগবতভাবার্থদীপিকায়াং প্রথমন্কপ্ধে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১॥ 

[ চর্ণিকা।] 

ধর্শরক্ষকে শ্রীকৃষেে অধুন। স্বপ্বরূপং প্রাপ্তে সতি ধর্মনঃ কং প্রতি শরণং 
গতন্তং ব্রহি ॥ ২৩॥ 

ইতি জীমস্তাগবতপ্রথমন্বন্ধচূর্ণিকায়াং প্রধমোধ্ধ্যায়ঃ॥ ১ ॥ 

[ শ্ীলীবগোস্বামী |] 

বূুহীতি। শ্বাং কাষ্ঠাং দিশং নিজনিত্যধামেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ 
ইতি ক্রীমস্ভাগবত প্রথম্কন্ধন্ত জীজীবগোন্বামিকৃতক্রমসন্দর্ভে প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১॥ 

[[প্রবিশ্বনাথচতরবর্তী ।] 
ধর্মন্ত বন্ণি কবচবদ্রক্ষকে । তত্র হেতু যোগেস্বর ইতি সামথ্যৎ ব্রহ্মণ্য ইতি 

দয়ালুত্বং | স্বাং কাষ্ঠাং স্বীয়াং স্থিতিং মর্ধ্যাদাং। সা চ স্বাবিভভাবাৎ সপাদশত- 
বর্ষাস্তে প্রাপঞ্চিকজনদৃষ্ট্যবিষয়ত। এব । কাষ্ঠোৎকর্ষে স্থিতৌ দিশীতি মর্য্যাদ। 
ধারণ! স্থিতিরিতি চামরঃ॥ ২৩॥ 

ইতি সারার্থদর্শিন্াং হধি্যাঁং ভক্তচেতসাং | 
প্রথমে প্রথমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥১ ॥ 

সৌম্য ! আর একটি জিজ্ঞাস্য এই যে, ধর্মের বর্ধম- 
স্বরূপ ব্রহ্ষণ্যদেব যোগেশ্বর শরীক ত স্বধামে গমন করিয়াঁ- 
ছেন, অধুনা ধন্দ কাহার শরণাপন্ন হইলেন ? ॥ ২৩॥ 

খষিপ্রশ্ন নামক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত । 

পপির দা সিজাস্ি 

পেস সিিসিাস্সিগাস সিপাস্সি তা স্পাস্টসিাসিাস্ডিত সত সপাসিপাসিপসসিপিিরিসির সস সা সপাসিত সি 

ঠা 

8৬--০- 



সম শি পি শা ইপিএস 

এসি সিসি সি সসিাসিতিসটিলপ ৯ ছি পিসি সি শাসি 

রে 

সা সদিসসসসিপাসমিসসি পিতা এসপি তাস এসি পাস্পিসিভাসি পোপ লাছি এসি পেস 

দ্বিতীয়োইধ্যায়ঃ | 

ইতিসংপ্রশ্নসংহৃষ্টো বিপ্রাণাং রৌমহ্র্ষণিঃ। 
প্রতিপূজ্য বচন্তেষাং প্রবজ্ুমুপচক্রমে ॥ ১॥ 

রৌমহর্বণিঃ বিপ্রাণাং ইতিসংপ্রশ্সসংহষ্ট (সন্) তেষাং বচ? প্রতিপূজয প্রবন্তুম 
উপচক্রমে ॥ ১ ॥ 
সপন পপ ০৯ পারা. পাপ ৭ ০০. মাসাজার 

রঃ 

[ ভীধরস্বামী |] 

তদেবং গ্রথমাধ্যায়ে ষট্ প্রশ্না হুনিভিঃ কৃতাঃ | দ্বিতীয়ে তৃত্তরং সৃতশ্চতুর্ণা- 
মাহ তেঘথ ॥ ০ ॥ 

বিপ্রাণামিতি। এবভূতৈঃ ১ম্যক্প্রশ্ৈঃ সম্যক হগোে রোমহর্ষণস্ত পুত্র 
উগ্রশ্রবাঃ তেষাং বচঃ প্রতিপূজ্য নকৃত্য প্রবক্তৃমুপক্রান্তবান্ ॥ ১ ॥ 

শন শি ৮ 

[ দীপনী |] ্ 

পুংসামেকান্ততঃ শ্রেযশ্চাবতারপ্রয়োজনম্। তস্য কর্মাণ্যপি তথা চাঁবতারকথা অপি। 

কৃষণাবতারচরিতং ধ্র্মঃ কং শরণং গতঃ | ইত্যেবং প্রথমেহধ্যায়ে টু প্রশ্ন মুনিভিঃ কৃতী; 

ইত্যুদীচী॥ ১৩ 

[ চুণিকা।] 

ব্যাস উবাচ। পূর্বোক্তসম্প্রশনসংহষ্টঃ ৃতত্তেষাং শৌনকাদীনাং*বচঃ সংকৃত্য 
প্রতিবন্তুমুপক্রান্তবান্॥ ১ ॥, র 

পি সপ পা 

[ ঞ্ীজীবগোম্বামী |] 

(টীকায়াঁং ষট্প্রশ্র! ইতি। তত্র তত্রাঞ্জসা ইত্যাদিনা সত জানাপীত্যন্তেন 
কষ্ণাবতারপ্রয়োজনকৃষ্চরিতয়োঃ প্রশ্নো। বয়স্ত্িত্যাদি দ্বয়ং হত জানাসীত্যেতৎ- 
প্রশ্নন্তৈবান্থবাদঃ। তত্রোভয়ত্রোত্তরং | ভাবয়ত্যেষ সত্বেনেতি লোকপাঁলনং হি 
তচ্চরিত্রমপি। এবমেব হি প্রথমাধ্যায়ে টীকা প্রতিজ্ঞাতাঃ ষটপ্রশ্না উপপদ্যস্তে, 
দ্বিতীয়েধ্যায়ে চত্বাবি উত্তরাণি। চতুর্থস্য তত্প্রশ্নোত্বরস্ত তত্রান্াত্রাদর্শনাৎ। 
তস্য কর্ধাণীত্যাদিনা বিশ্বহষ্ট্যার্দিলীলাপ্রশ্নঃ তন্তোত্বরং স এবেদং সসর্জাগ্রে 
ইত্যাদিনা। অথাধ্যাহীত্যাদিন! অবতারকথাপ্রশ্্ঃ। তস্যোতরং তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। 
ব্রহি যোগেশখবর ইত্যাদিন। ধর্মাশ্রয়ঃ প্রশ্নঃ | তস্তোত্বরং কৃষ্জে স্বধামোপগতে 

ইত্যাদ্যং তৃতীয়াধ্যায়পদ্যমেব ॥ * ॥) 
৯৮৮৯ পিসি তানি পিঠ বার চা রা এ 

গর. গা. 

শী ই পাটাসিত সপ 

শষ সিন» পাস্তা ৯৫ 
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[ প্রীজীবগোস্বামী |] . 

অথোপক্রমে স্বগুরুং নমন্ধুর্বন্ তৎসাদগুণ্যং ম্মরতি দ্বাভ্যাং। তত্র যমি- 
ত্যত্র তন্ময়তয়েতি তচ্ছব্দেন তত্তাদাত্ম্যাপন্নঃ পরমায্মোচ্যতে | সহি তদানীং 
ধ্যানাবেশেন প্রাপসর্বাস্তর্ধ্যামিতাদাত্্যঃ। দৃষ্টানুযান্তমিত্যাদিবক্ষ্যমাণাৎ। 
যত এব তস্ত তহুত্বরদানানুসন্ধানরাহিত্যে সতি তৎপক্ষপাতেনান্তর্যামিনৈব 
স্বয়ং তরূণামপি দ্বারা তহুত্বরং দত্তমিতি। যদ্বা ন কেবলং সর্বাত্ম ব্রহ্ম নিষ্টত্বা- 
প্লিরপেক্ষেঘপি তশ্মিন পিতৈব ন্গিপ্ধো জীতঃ অপি তু তরবো২পি জাতা 
ইত্যাহ তন্ময়তয়। তদ্বতশ্সেহময়তয়া তরবোহপি অভি তদাভিমুখ্যেন নেছুঃ | 
কিমুতান্যে জীবা ইত্যর্থ:। এতচ্চ তত্প্রভাবাদেবেতি জ্ঞেয়ং। অতএব সর্ব 
ভূতানাং হৃদয়ং যন্মিন্ তং। অনপধেতমিতি চিতসুখপাঠীস্তরং ॥ ১। ২॥ 

[ প্ীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 

তত্র পুংসামেকাস্ততঃ শ্রেয়স্তত্নঃ শংসিতুমর্থসীতি | সর্বশস্ত্রসারং ব্রুহি নঃ 
শ্রদ্ধধানানাং যেনাত্মা সংগ্রসীদ্তীতি | দেবক্যাং কিমর্থং জাতন্তন্নঃ শুশ্রষমাণা- 
নামর্হৃস্তঙ্গাহবণিতৃমিতি । তন্ত কর্্মাণি ব্ুহি নঃ শ্রদ্ধধানানাং লীলয়! দধতঃ 
কল! ইতি। অথাখ্যাহি হরেরধীমন্নবতারকথাঃ শুভা ইতি । ব্রহি যোগেশ্বরে 
কুষে ধর্মঃ কং শরণং গত ইতি। ষড়েব প্রশ্নাঃ। এততপ্রত্যুন্তরাণ্যেব সপ্রসঙ্গানি 
শ্রীভাগবতমিতি বিবেচনীয়ম্। | 

দ্বিতীয়ে ত্বতিধেষ় শ্রীতক্তিঃ প্রেম! গ্রয়োজনং। বিষয়ে! ভগবানত্রেত্যর্থত্রয়- 
'নিরপণম্ ॥* ॥ 

রোমহর্ষণন্ত পুত্র উগ্রশ্রবাঃ ॥ ১॥ 

প্রথম অধ্যায়ে, শৌনকাদি খধিগণ, পুরুষের একান্ত 
শ্রেয়ঃ, অবতারপ্রয়োজন, ভগবৎকর্মম, অবতার কথা) কুষ্ণীব- 
তারচরিত্র ও ধন্ম কাহাঁকে আশ্রয় করিয়াছেন, এই ছয়টি 
প্রশ্ন করেন। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে মৃত তন্মধ্যে চারিটি 
প্রশ্নের উত্তর প্রদ্ধান করিতেছেন। | 

রোমহ্র্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা সৃত, খধিগণের এইরূপ সাঁধু 
প্রশ্ন ছয়টি শ্রবণ করিয়। নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন; এবং 
সমাদর সহকারে তাহাদিগ্ের প্রশ্নগুলির প্রতিপুজা (প্রশংসা) 
করিয়া তদুত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১ ॥ 

ঃ 1 ্ & গু 
পাম সপ সবিতা অপ জপাজিলা হাল জী দা জর সপ জাসদ জী হা ভিত জা দতাস্িপা উপ সুরা জা সপকা্ছিলী জর আপাতত দিলা সালা অপ্তাডি স্জ ছি জীি উ অমি ঠা পাতা কি 

শর 

ঙ 

এ জ্স্পিলীসিতি কও দীপা লিপি তাস লল চটে সতিসটিনী তাস এ ছি সিল পি লা 

পিপিপি পীর পাপী পি পরসিলাছি তাস্িপস্সিাসি পাত তাস লাশ তত কাস্পান্িশি সিরাত সাস্পািলীসিটাসিতিসি লী? 

পলি তো তি ছি লি পোস্টমাস্টার লো 



১ ্কং_২ অং।] শ্রীমপ্ভাগবতম্। ৭৩ 

সুত উবাচ । 
যং ্রত্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যম্ 

দ্বৈপায়নে বিরহকাতর আজুহাঁব | 
পুত্রেতি তন্মরতয়! তরবোহভিনেছু- 
স্তং সর্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতো।হুল্মি ॥ ২ ॥ 

অন্ুপেতম্ অপেতকৃত্যং প্রব্রজন্তং যং দ্বৈপায়নঃ বিরহকাতরঃ (সস) পুত্র ইতি (যদ) 

আভজুহ!ব (তদা) তরবঃ তন্ময়তয়। অতিনেছুঃ সর্ধবভৃতহদয়ং তং খুনিম্ আনতঃ অন্মি ॥ ২॥ 

চি 

সিসি এ স্পর্শে পাস্তিতা সিকি রত তীসটিপিসিশ পটার ই ০ 

[ আীধরস্বামী |] 

প্রবচনন্তোপক্রমো নামাত্র গরুদেবতানমস্কার ইতি তমাহ যমিতি ভ্রিভিঃ। 
তত্র স্বগুরোঃ গুকন্তৈশ্বধ্যৎ তচ্চরিতেনৈব দ্যোনয়ন্নাহ যং প্রব্রজন্তং সন্ন্যস্ত 
গচ্ছন্তং অন্ুপেতং মণ*মুপনয়স্বেত্যুপনয়নার্থমনুদসন্নং। যদ্বা কেনাপ্যন্থপেতৃমনন্থ- 
গত টন | তত্র হেতুঃ অপেতকৃত্যং কৃত্যশূন্যং বিরহাৎ কা!তরো। 
ভীতঃ গু ইতি প্রতেনাজুহাব আহ্তবান্। দূরাহবানে গ্র,তে সত্যপি. সন্ধি- 
রার্ষ2। উদ তন্মপ্তয়া শুকরূপতয়া ভরবোহভিনেছুঃ ত্যরম্তবস্ত পিতুঃ 

শ্নেহান্থবন্ধপরিহারাঁয় যে। বুক্ষন্নপেণোতিরং দত্তবানিত্যর্থঃ। তং মুনিমানতোহস্মি। 

তন্ময়কবোৌপপাদনায় বিশ্ষেণং সর্বভৃত'নাঁং হৃন্মনঃ অয়তে যোগবলেন প্রবিশ- 
তীঁতি সব্বভৃতহ্বদয়ন্তং ॥ ২ ॥ 

». | চূর্ণিকা।] 
তত্র সতঃ কথারস্ভে গুরুনমন্কারপূর্ববকং মঙ্গলমাচরতি । স্থত উবাচ। 

সংন্থস্ত গচ্ছন্তং শুকং ব্যাসঃ প্লুতেন পুত্র ইতি যদ! আহুতবান্ তদা শুকরূপত্বেন 
সর্ব বৃক্ষ উত্তরং দছুঃ। এতাদৃশং সর্ধহৃদিস্থিতং মুনিমানতোহ্ম্মি। যঃ শুকঃ 
ংসারপমুদ্রং তর্তমিচ্ছতাং পুংসাং করুণয়াধ্যাম্মপ্রকাশকং বেদসারং গুহাং 

প্রীভাগবতমাঁহু তং মুনীনাং গুরুং শরণং ব্রজামি ॥ ২ ॥ ৩॥ 
হাসা সা সা সা টা টাটা সামি 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী। ] 

অ্্রবং সৃতস্ পরামর্শ: | এততপ্রশ্নস্তোত্বরং সর্বশাস্ত্রপারং কিমপি বন্তৃহং ' 
ব্রবীমি। তেন চেদেষামাত্মা ন প্রসীদেৎ তর্হি কিং ভবিষ্যতি যেনাত্ম' ৯৯ 
দতীত্যুক্তত্বাৎ। ততশ্চ সারেঘপি মধ্যে যন্তাত্ম প্রসাদ কত্বং ভব্যৈনিরূপিতং 
হন্বেষণীরঃ। তত্রাপি কেষাঞ্চি্সতে সাং খ্যন্তৈব কেষাঞ্চিন্ীমাংসাদেঃ কাক | 
৮-০-সিপিশ পা লিলা অনা সী উিপা উপ জিতল সর সি মি সফি সক পি পলা সর সিল উপাত্ত ৫ 
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[ গ্রীবিষ্বর্নাথচক্র বস্তা । ]' 

নিষদামেব কেযাঞ্চিত্তদর্থতাঁৎপর্য্যনির্ণায়কানাং ৫বদান্তস্ত্রাণামেবাত্ম প্রসাদ কত্ব- 

মন্তি যদ্যপি তদপি ন তত প্রত্যেতব্যং তেবামপি মুখ্যস্ত তত্তৎসর্ধমতবিদুষোহপি 
কৃতবেদান্তহ্ত্রস্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়্নস্তাপি চিন্তা গ্রসাদদৃষ্টেঃ । ততশ্চ যদাবিভ্ভাবেন 
তন্তাপি আত্ম! প্রসীদতি শ্ম। পরীক্ষিন্মহাসদসি তস্থযামেব তেষাং সব্ধসার- 
বাদিনাং মহাজ্যো তিষামগ্রএব পরীক্ষয়োভীর৭ণং শুদ্ধং জান্বনদমিবাত্মপ্রসাদকত্তে 
নির্কিবাদমেব যৎ স্থিরং ব্যরাজত তদেব শ্রীভাগবতং মম বক্তব্যমতৃদিতি। 
ততস্তদ্বক্তারং শ্রীশুকদেবং শরণং যামীতি তং প্রণমতি যমিতি। প্রত্রজস্তং 
সংন্থস্ত গচ্ছন্তং। অনুপেতং নিকটমপ্যপ্রাপ্তং। অপেতক্কত্যং উপনয়নাদি- 
রহিতং। হে পুত্র ইতি প্রুতেনাজুহাব। ন কেবলং পরমনিরপেক্ষে২পি তশ্মিং- 
স্তৎপিতৈব স্িগ্ধোহভূদপি তু যেনার্চিতো হরিস্তেন তপিতানি জগন্তযপি। 
রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র স্থাবর! জঙ্গমা অপীতিপাদ্মোক্তেস্তরবোহপীত্যাহ তন্ময়তয়া 
শুকময়তয়া তরবোংপি আভিমুখ্যেন হেতুন! হে পুত্র ইতি প্রতিধবনি মিষেণ 
ব্যাসবদাজুনুবুঃ ৷ যে! হি বম্পিন্নানজ্জতি স তন্ময় উচ্যতে। যথা স্ত্রীময়ঃ কামুক 
ইতি (ততশ্চ সর্ববেবাং ভূতানাং হৃদয়ং মনে ষন্মিংস্তং। তেন সর্বমনোহরে 
ভগবদ্ধিগ্রহে ইব তাম্মন্ শ্েহোইয়ং ন প্রাকতমোহ ইতি । ব্যাসন্তাপ্যবিবেকো- 
হ্য়মিতি দোষঃ পরাহতঃ। যদ্বা তদ1 তন্ময়তরা শুঁকরূপতয়! তরবোইহভিনেদুঃ 
প্রতিধ্বমিমিষেণ হে পুত্র ইতি প্রত্যুত্তরং দছুঃ। যদি তবাহং পুত্রস্তদ1 ত্বমপি 
মে পুত্র ইত্যতঃ। কম্ত কে পিতৃপুত্রাদ্য।/ মোহ এব হি কারণং। ইতি 
তত্বমবিজ্ঞায় কিমিতি মুহাসীত ব্যঞ্জরামান্্ঃ। তন্ময়ত্বোপপাদনায় বিশেষণং 
সর্বভৃতানাং হৃৎ মনঃ অননতে যোগবলেন প্রবিশতীতি সব্বভূতহদরস্তং। 
তেন ন এব মমাপ্যন্তঃ প্রবিপ্ত মন্তুথেনৈব শ্রীভাগবতং বদতু। যো হি জড়ানপি 
বৃক্ষান্ গ্রবিষ্ত প্রত্যুন্তরেণ পিতরমপি সমাদধৌ স এব চেতনং মাং প্রবিশ্ত 
ভ্রভীগবতেটনব এষাং শ্োতৃণামাঝ্মানং প্রসাদয়ত্বিতি প্রবচনকালে শ্রীভাগ- 

 বতণ্য বক্তান্তোহপি । ধ্যায়েদিতি বিধিশ্চ স্ুচিতঃ ॥ ২॥ 

ঘিনি জন্মমাত্র সংসার-মমতা-পরিশুন্য হইয়া একাকী 
বনগমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যিনি নিত্যনৈমিভিকাদি-কর্ম- 
'বিরহিত, ধাহাঁর বিরহে একান্ত কাতর হুইয়া স্বয়ং বেদব্যাস 
পলুতন্বরে পুত্র” বলিয়া! সন্সেহে আহ্বান করিয়াছিলেন, যোগ- 
বলে সর্ধবভূতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ বলিয়াই 
যিনি পিতার স্নেহানুবন্ধ-পরিহারার্ বৃক্ষরূপে তাহাকে প্রত্যু- 
তর প্রদান্দ করিয়াছিলেন, সেই শুকদেবকে নমস্কার ॥ ২॥ 

টা ! 

রি 
৭ এ সজাগ আটা আউলা তা পা্পান্পাি পতিত পাস তাল আসি তং ত্এ ওা অ্িস ৬৫ সপ ঘা তা দি ৬ ১ আপ তা ন্ট সিল আন্ত ২৯০ খত সা মী ৬ আস সি তি 8 
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মি মে 

বউ ২. 
ঘসষ, ৪৬৫৯ 

পা 
॥ 

রী 

১ ্কং-_২ অং |] শ্রীমপ্ভাগবতম্। ৭৫ 
৭৪৯ পাস পাস ৫ "চলি পানি কী কা লা পেস লাস তি তি পাদ লী জা পি কাটি ৪ লী এসসি এসি ৯ জা শি ছি পি বি ওম লা জলা দি লি লি সি ইবির দাবাদিহ্রনে বহন বারা দি রসি সরি 

বঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক- - 

টক তমোইম্ধম্। 

সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যম্ 

তং ব্যাসসূনুমুপযাঁমি গুরুং মুনীনাম্ ॥ ৩॥ 
যঃ অন্ধং তমঃ অভিতিতীর্যতাং সংসারিণাং করুণয়। স্বান্ুশবম্ অখিলশ্রুতিসারম্ এক্ 

অধ্যাক্দীপং পুরাণগুহাম্ আহ তং মুনীনাং গুরুং ব্যাসসুনুমূ উপযামি 1 ৩।॥ 

১ ১ ৯ ৯ 

পপ পা সী শপ সপ পি রশ 

ৃ 
ৃ 
ৃ 

ৃ 

ৃ 
ৃ্ 

[শ্রীধরম্বামী |) ৃ 

তৎকপাঁনুতাং দশয়ন্নাহ ষঃ স্বাগ্থভাবমিতি । অন্ধং গাঁঢ়ং তমঃ ংসারাখ্যম্ ? 
অতিতরিতুমিচ্ছতাং ৷ পুরাণানাং মধো গুহাং গোপ্যং ৷ তত্র হেতুত্বেন চত্বারি ৃ 
বিশেষণাঁনি | শ্বঃনিজঃ অনপাধার্ণঃ অনুভাঁবঃ প্রভাঁবে; যস্ত তৎ। অখিল- 

শ্রুতীনাং সাঁরং। একম্ অদ্থিতীয়ম্ অনুপমমিতার্থঃ। মীক্মানং কার্যকারণসংঘাত- 
মধিরুত্য বর্তমানম্ আম্মতত্বমধ্যাত্মং তস্ত দীপং সাক্ষাৎ প্রকাশকং । উপযামি 
শরণং ব্রজামি ॥ ৩ ॥ 

ূ 

ঞ [ শ্ীজীবগোস্বামী |] 

অতো য এবং সাক্ষাঙ্ছীকষ্তদ্বৈণয়নেহপি স্বপিতর্ধ্ন্ুসম্ধানরহিত আসীং 
স এব শ্রীভগবন্লীলাবর্ণনমর শ্রীমদ্ভীগবতনামৈতদ্গ্রস্তাবেশেনেদূশোহপি জাত 
ত্যাহ যইতি। তদেতচ্ছীস্থতস্ত শাস্ত্রোপক্রমায়, শ্রীগুক্গ্রপত্তিরপং বাকাং 

স্বস্নুখনিভৃতেত্যাঁদিনা তছৃপসংহারাঁয় তদ্রপেণ বাঁক্যেনৈকীকুত্য ব্যাখ্যারতে। 
ষঃ খলু হিত্বা স্বশিষ্যান্ পৈলাঁ্দীন্ ভগবান্ বাদয়াযণঃ। মহাং পুত্রায় শান্তাঁয় পরং 
গুহামিদং জগাবিত্যা দ্যহথুসারেণ পুরাণগুহযমিদং শ্রীমন্ভাগবতাখামাহ গিরা প্রকা- 

শয়ামাস। তং তত্রাভবস্তগরান্ ব্যাসপুত্র ইত্যস্ত পুর্বোত্তর প্রঘট্রকানুদারেণ 
মুনীনাঁং গুরুমুপযাঁমি শরণমাশ্রয়ে । কীদুশং তৎ তত্রাহ কিং বা পরৈরীশ্বর 
ইত্যাদ্যন্ুসারেণাসাঁধারণ প্রভাবং। পুনঃ কীদৃশং তৎ তত্রাহ নিগমকল্পতরো- 

রিত্যাদ্যনুমারেণাখিলশ্রতিসাঁরং। পুনঃ কীদৃশং তত্রাহ নিয়গানাঁং যথ1 গঙ্ষেতযা- 

 দ্যনুলারেণ পুরাণানাং মুখ্যং। পুনঃ কীদৃশং তত্রাহ শ্বম্ুখনিভৃতচেত। ইত্যাঁ- 

রিলিস টিপ সত পা পতি উট ইিপটি্টি টি হলো পনর সিটি সতী সি সিটি তে সপ সপিলি পি সপ সিসি পলিসি স্টিসসির সিটি তানি রসি স্িপী সিসি আসিনি এ জ্রাছিতাসিতি ছিল স্এ্িলাসসিপাসিাসটিপা সপ সিটি সিল সপিল ৯ উন সতত তব সপাসিলাস্টিলাসিপিসিত লী সিসি সিসি সিসি িপাসিশসিত সসিতাস্টিলাসসিপাপস্সিপাসিতিনি সিল সিসি পাব সফি পলি সখ টি 

৪ 

; দ্যহুসারেণাস্মানং স্বচিত্তমধিক্কত্য বর্ডতে যৎ পরমরহস্তমজিতরুচিরলীলাখাং 
তত্বং তন্ত দীপং প্রকাশকং। নন্বেবং চেৎ কথং তহি প্রাকাশয়ৎ তত্রাহ' 
র অন্ধঙ্করণং যত্তমঃ সর্বাবরকমজ্ঞাঁনং তত্তরীতুমিচ্ছতাং সংসারিণাং করুণয়া তেষু 

যৎ কারুণ্যং তদ্বশতয়েত্যর্থঃ। যদ্যপ্যজিতরুচিরলীললারসরূপং রহন্তং ন তে 
জানস্তি তথাপি তৎপর্য্যস্তপ্রকাশকং তৎ প্রকাঙ্জয়ামাসেত্যহো করুণা টা 

2) সমস বিস্তর পা সরস সস সপর্্ প্ট কী এসি জর 



পি একি চস এসসি লস স্৯ এ লক সি ভি স্সউ 

গে লেস সিসি 

সপ্ত হি চো কান এ লি 

শ্রীমনাঁগবতমৃ। [১ স্কং-২ অং। ূ 
মিঠা পা লীািরীি পাতি কি ৯০ 

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্েব নরোভ্তমমূ । 
দেবীং সরস্বতীঞ্চেব ততে। জয়মুদীরয়েৎ ॥ ৪ ॥ 

নারায়ণং নরোত্বমং নরং চৈব দেবীং সরন্বতীং চৈব নমস্কৃত্য ততঃ জয়ম্ উদদীরয়েৎ ॥ ৪ ॥ 

৮ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 

দৃশ্ততামিতি ভাঁবঃ। সেয়ঞ্চ তন্ত করুণ! তল্লীলান্ভবেন তৎ্ম্বভাঁবলাভা- 
জ্জাঁতা। কেবলাত্বারামত্বে ভজতোহপি ন বৈ কেচিদ্তজস্তযভজতঃ কুতঃ। 
আত্মারামা হাপ্তকাম! অকৃতজ্ঞা গুরুক্রহ ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যবিরোধাঁদসৌ ন 
স্তাঁদেবেতি চ॥ ৩॥ 

[ শ্রীবিশ্বনীথচক্রবর্তী |] 

অশ্সিন্র্থে তন্ত কৃপালুত্বমেব হেতুরস্ত্যেব ইত্যাহ য ইতি। সংসারিণাং 
করুণয়াহেতি। ন কেবলময়ং পরীক্ষিদেব তাররিতন্যঃ কিন্তগ্রেইপি জনিষ্য- 
মাঁাঃ, সংসারিণোহনেনৈর তরস্তিতি তইদব সর্বানবর্বাচীনান্ সম্মারৈবেতি 
ভাবঃ। অন্ধং গাঁ়ং তমোইবিদ্যাং অতিশয়েন স্থুখেনৈব তরীতুমিচ্ছতাঁং | 
আত্মনি অধিষ্ঠিতানি ত্বানি মহ্ছাঁদীনি তেষাং দীপং প্রকাশকনিতি মুমুক্ষণা- 
মবিদ্যাক্ষয়োহনুসংহিতং ফলমুক্তং শুদ্ধভক্তাঁনান্ক অখিলাঁনীং, শুতীনাং উপ- 
নিষদাং সাঁরং শ্লেষেণ শ্রুতীনাং শ্রবণানাং শ্রোত্রেন্িয়স্ত আস্বাদ্যানাং সারমিতি। 

- অতঃ পূর্বোক্তং নিগমকন্নতরুফলত্বমেবান্ত স্থচিতং। অতএব স্বঃ শুক এবান্ভাঁবঃ 

রনসোংকর্ষপ্রভাবজ্ঞাপকো যস্ত তং স্বস্থখনিভূ'ভচেত। ইতাত্র অজিতরুচিরলীলা- 
কষ্ণসাঁর ইন্তি হরেওণাক্ষিপ্তমতিব্যাখানং যদধীতবান্ ইত্যাদিভ্যঃ। যদ্ব!। 
স্বন্তানুভাঁবঃ প্রভাবে যষ্মাৎ তং। যদ্বাখানাঁদের শুকল্ত সর্বমুনিভ্যোইপ্ুযুৎ- 
কর্ষোহভূদিতি ভাবঃ। একমনুপমমদ্ধিতীয়মিত্যর্থঃ | মুনীনাঁং পরীক্ষিৎসভোপ- 
বিষ্টানাং নাঁরদব্যাপাদীনাঁমপীদমশ্রতচরমিব জাঁতমিতি তানপি শ্রীশুকদেব 
উপদিদেশ দেশ্তমিতি সন্দর্ভঃ ॥ ৩ ॥ 

ঘিনি সংসারাখ্য গাঢ়তর তম উত্তরণাভিলাবী সংসারী 
কলের প্রতি করুণ! করিয়া নিজ-অসাঁধারণ-প্রভাবসম্পন্ন, 
আত্মতত্বপ্রকাশক দীপতুল্য, সমস্ত পুরাণের মধ্যে অতি 
গোপনীয়, নিখিল শ্রুতির সাঁরভূত এই অদ্বিতীয় শ্রীমদ্- 
ভাগবত মহাপুরাঁণ আখ্যান করেন, আমি সেই মুনিগণগুরু 
ব্যাসনন্দন শুকদেবের শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ৩। 

15-8.-০ ০ বত হ্যা মি 

এপস 

লা্িিপ 



১ স্কং-_-২ অং] শ্রীমষ্ভাগবতম্। 
এসসি মি ছি সি ক্স ছাপ সি এস ঠা স্মিত এ স্লো ধস সত ্ি এশিনি 

মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোহহং ভবন্তির্লোকমন্গলমূ। 
য কৃতঃ কৃষ্ণসংপ্রশ্ো যেনাত্ব! স্থপ্রসীদতি ॥ ৫ ॥ | 

মুনয়ঃ অহং ভবস্তিঃ লোকমঙ্গলং সাধু পৃষ্টঃ যৎ কৃষ্ণসংপ্রশ্নঃ কৃঙ্ড যেন আত 

সুপ্রসীদতি ॥ ৫ | 

| শ্রীধরস্বামী। ) 
জয়ন্ত্যনেন সংসাঁরমিতি জয়ে গ্রন্থ. উদ্দীরয়েৎ ইতি শয়ংতেখোদীরয়ন্ 

অন্যণানপি পৌরাণিকান্থপশিক্ষয়তি ॥ ৪ ॥ 

[ ধাঁপনী।] 
(নর: ভগবদবতারবিশেষজ্তমূ। তস্ত বিশেষণং নযোতুমমিতি জ্ঞেয়ম্॥ ৪--৬॥) 

[ চুণিকা। ] 

গুরোরৈশ্বর্ামুক্তী পৌরাণিকান্ শিক্ষয়তি নরনারায়ণৌ সরদ্বতীং দেবীং চ 
নমস্কৃত্য সংসারতারকং গ্রন্থং ব্যাঁসঃ উদীরিতবান্ ॥ ৪ ॥ 

[শ্রীজীবগো্বামী |] 

নারায়ণগ্সিতাযার শাক্স্তান্ত নরনারায়ণাবধিষ্ঠাতিদেনতে নির্দিষ্টে । চকারা- 
চ্ছীকষ্টোইস্ত দেবতা । সরস্বতী শক্তিঃ| চকারাদ্্যাস খধিঃ | ব্যাসমিতি পাঠে 
স্পষ্ট এব । বীজং ভু প্রণব এব জ্ঞেয়ঃ ও নৈমিশ ইত্যুক্তত্বাৎ । ছন্দোহত্র গায়ত্রী 
জ্ঞেয়। তয়ৈবারব্ত্বাৎ। তশ্মান্তে নমস্তা ইতি ভাঁরঃ ॥ ৪ ॥ 

»  [শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 
গুরং নত্বা দেবতাদীন্ প্রণমতি নারায়ণমিতি । দেশাধিকারিত্বেন 'নর- 

নারায়ণাবন্তাধিষ্ঠাতৃদেবতে নির্দিষ্টে। নরোত্তমমিতি। পুরুষোত্তমঃ শ্রীরষ্োহস্তয 
দেবতা সরস্বতী শক্তিশ্তকারাদ্যাস খষিঃ। ব্যাসমিতিপাঠে স্পষ্টএব। বীজস্ত 
প্রণবে। জ্ঞেয়ঃ। ছল্দোহত্র প্রাধান্তেন গায়ল্র্যেব জ্ঞেয়। তয়ৈবারন্বত্বাৎ। তাৰ্নমস্কৃত্য 
জয়েতি ক্রিরাপদমাক্ষেপলবং শ্রীকুষ্ণনন্বোধনকং। উদীরয়েদিতি ব্বয়ং তথোদীর- 
ন্নন্যানপি পৌর্ণিকান্ুপশিক্ষয়তি | জয়ত্যনেন সংসারমিতি জয়ে ্রস্থস্তমিতি 
বা। অন্র জ্তাগ্রতায়েনৈবানস্তর্ষ্যে সিদ্ধে তত ইতি কর্তৃবিশেষণং ক্তপ্রত্যয়াস্তং 
জ্ঞেয়িমিতি কেচিৎ ॥ ৪ ॥ 

এক্স লি 

নারায়ণ, নরোভম নর এবং দেবী সরস্বতী প্রভৃতিকে 

নমস্কার করিয়া জয় (গ্রন্থ ) উচ্চারণ করিবে ॥ ৪ ॥ 
০ 



৯৯৬. াশাকিপ্ি 
” ৭৮ 7. শ্রীমস্ভাগবতমৃ। [১ স্কং-_২ অং। 

সিসি পা সি পা ০ সিল ৯ জল উপ আনি টি টি ইলা সিজিপিএ উর পা লী তিল উর সিল ৯ পতি আিস্চিলসছি কি চা রিসসিসছ তক রিনি কর্মী খা লী সি আর অর বট দক ওটি রত 

সিসি সিটি 

স বৈ পুংসাং পরো ধর্্মো যতো। ভক্তিরধোক্ষজে | 
অহৈতুক্য প্রতিহত যয়াত্মা স্প্রনীদতি ॥ ৬ ॥ 

বতঃ অধোক্ষজে অহৈতুকী অপ্রত্িহতা ভক্তিঃ (ভবতি ) স বৈ পুংসাং পরঃ ধর্ণঃ | হয়া 
(ভক্ত!) আত্মা সপ্রসীদতি ॥ ৬॥ 

[ শ্রীধরম্বামী।] 

তেষাঁং বচঃ প্রতিপূজ্যেতি যদুক্তং তত প্রতিপূজনং করোতি হে মুনয়ঃ সাধু 
যথা ভবতি তথাহং পৃষ্ঠঃ যতে। লোকানাং মঙ্গলমেততৎ। যতঃ কৃষ্চবিষয়ঃ 

প্রশ্নঃ কৃতঃ | সর্ববশান্ত্ার্থসারোদ্ধারপ্রশ্রস্যাপি কৃষ্ে পর্যযবসানাদেবমুক্তং ॥ ৫॥ 

[ চুর্ণিকাঁ। ] 

হে মুনয়ঃ লোকমঙ্গলং যথা তথ! ভবস্তিঃ সম্যক্ পৃষ্টোহহং যতো মনঃ- 
গ্রসাদকঃ কুষ্খবিষয়কঃ প্রশ্নঃ কৃতঃ ॥ ৫ ॥ 

[ শ্রীজীবগোশ্বামী |] 

ইতি সংপ্রশ্নসংষ্ট ইত্যাদ্যনস্তরং নাঁরায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদ্যান্তেন পুরীণমুপ- 
ক্রম্যৈবাহ মুনয় ইতি । টীকা চ তেষাঁং বচঃ প্রতিপূজ্যেতি যছুক্তং তত প্রতি- 
পুজনং করোতি হে মুনয়ঃ সাধু যথা ভবতি তথাহং পৃষ্টঃ যতো! লোকানাং 
মঙ্গলমেতৎ যতঃ কৃষ্ণচবিষয়ঃ সংপ্রশ্নঃ কৃত? সর্বশাস্ত্রার্থসারোদ্ধার প্রশ্নস্তাপি 
শ্রীকষ্চে পধ্যবসানাদেবমুক্তমিত্যেষা। যদিতি। অতএবোত্তরেঘপি পদ্যেষু 
অধোক্ষজবাস্থদেবসাত্বতাঁপতিক্ুষ্তশব্দান্তৎ প্রাধান্তবিবক্ষয়ৈব পঠিতাঃ। অত্র 
শ্রেয়ঃপ্রশ্নস্তাপৃযুত্তরং লোঁকমঙ্গলমিত্যনেনৈব তাবদতং ভবতি তথাত্মস্থপ্রসাদ- 

হেতোশ্চ যেনাস্ম! সুপ্রসীদতীত্যনেন | সমিতি চিৎ পাঠঃ ॥ ৫ ॥ 

[ প্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 
তেষাঁং বচঃ প্রতিপুজ্যেতি যছুক্তং তত করোতি। হে মুনয় সাধু পৃষ্টঃ কুতঃ 

যতো লোকমঙ্গলমেবাহং পৃষ্টঃ তদেব কুতঃ যদযপ্মাৎ্ কৃষ্ণবিষয়ঃ সম্যক্ প্রশ্নঃ 
কৃতঃ সর্বএব প্রশ্নঃ শ্রীকৃষ্জবিষয়ঃ কুতোহ্বসিতস্তত্রাহ যেন প্রশ্নেনৈব আত্মা 
 প্রসীদতীতি শ্রীরুষ্জস্যৈব সদ্য আত্মপ্রসাঁদকত্বমশ্মদন্থভবসিদ্ধমিতি ভাঁবঃ ॥ ৫ ॥ 

যুনিগণ ! আপনার! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে কয়েকটি 
₹কৃষ্ প্রশ্ন করিয়া লোকমঙ্গলকর সাধু কার্ধ্যই করিলেন । | 

1, তাহাতে আত্মা সম্যক্ প্রসন্ন হয়েন ॥ ৫॥ 1 



2৯০-৯- সম পিস ৬০ পারা শিলা রি 

৯ স্কং--২ অং] শ্রীমন্ভাগবতম্ । 

ভ্িস্দ্ন সপ সত স্পা সপ সপ স্পা পি 
সি রসটিরসি 

[শ্রীধরত্বামী |] 

তত্র যৎ প্রথমং পৃষ্টং সর্বশান্ত্রসারমৈকাস্তিকং শ্রেয়ো ব্ুহীতি শাল, 
সবৈইতি। অয়মর্থঃ। ধরো দ্বিবিধঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ |. 
যঃ স্বর্গাদ্যর্থ: প্রবৃত্তিলক্ষণঃ সৌহপরঃ । যতস্ত্ ধর্মাৎ কৃষ্ে শ্রবণা।দলক্ষণ! ভি 

ভর্বতি স পরো ধর্মঃ স এবৈকাস্তিকং শ্রেয় ইতি। কথস্ভৃতা অহৈতুকী হেতুঃ 
ফলাভিসন্ধীনং তদ্রহিতা। অপ্র।উহত বিদ্বৈরনভিভূতা ॥ ৬ ॥ 

৪৮ 

[ চুণিক।।] 

স এব প্ংসাঁং পলো ধর্মঃ মতঃ জধোক্ষজে ভক্তির্ভবতি যয়াস্মা ুপ্রসী- 
দতি ॥৬॥ 

[ ভ্রীজীবগো স্বামী | ) 

তদেবং সর্বশান্্রসারস্ত €)কৃষ্ণীখ্যন্বয়ংভগবদাবিতাবগ্রশ্নল ক্ষিততত্তক্তিলক্ষ- 

ণন্ত শ্রেয়নঃ পরমসর্কোত্তমত্বং বোধয়িভুং ভগবদাবির্ভাবমাত্রস্ত ভক্তেঃ সর্বো- 
ত্বমশ্রেযস্্মাহ সবৈ ইত্যাদিনা অতো টৈ কবয় ইত্যন্তেন গ্রন্থেন্। যতো 
ধন্মাৎ অধোক্ষজে তক্তিঃ ততৎ্কথাশ্রবণাদিষু রুচির্ভবতি। ধর্ঃ স্বন্ুঠিত হত্যাদৌ 
ব্যতিরেকেণ দশয়িষ্যমাপত্বাৎ । স বৈ স এব। শ্বন্থঠিতন্ত ধর্থস্ত সংসিদ্ধির্বরি- 
তোষণমিতি *্বক্ষ্যমাণরীত্যা তৎ্সস্তোষণার্থমেব কুতো। ধর্মঃ পরঃ সর্ধতঃ শ্রেষ্ঠঃ 
ন নিবৃত্তিমাত্রলক্ষণোহপি বৈমুখ্য"বিশেষাঁৎ। তথাচ শ্রীনারদবাক্যং নৈষ্ষম্ম্যমপী- 
ত্যাদৌ কুতঃ পুনঃ শশঙ্বদভদ্রমীখত্র ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণমিতি। ততঃ 
স এবৈকাস্তিকং শ্রেয় ইত্যর্থঃ। অনেন ভক্তেন্তাদৃশধশ্্রতোহপ্যতিরিক্তত্বমুক্তং। 
তন্তা ভক্তেঃ স্বরূপগুণমাহ শ্বতএব নুখরূপত্বাদহৈতুকী ফলাস্তরান্বসন্ধান- 
রহিতা৷ অগ্রঠিহত। ততুণরিস্থথদপদার্থীস্তরাভাঁবাৎ কেনাপ্যববোধয়িতুমশক্যা 
(কেনাপি ব্যবধাতুমশক্যা ) চ॥৬॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী । ] | 

সর্বশাস্ত্রপারমৈকাস্তিকং শ্রেয়ো জহীতি প্পরশ্বদ্য়স্তোত্তরমাহ স বৈ পুংসাঁং 
পুল্মাত্রাণামেব ধর্মঃ পরঃ পরমঃ শ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণঃ ৷ যহুক্তং। এতাবাঁনেব 
লোকেহশ্মিন্ পুংদাং ধর্ম: পরঃ ম্বৃতঃ। ভক্তিযৌগো ভগবতি তর্নামশ্রবণাদিডিঃ। 
ইত্যত: পরশব্দবিশেষ্যে ধশ্মো ভক্তিযোগ এব ভবেদিতি তথাত্র বতুপ্প্রতায়ে- 
নৈবকারেণ চৈতদন্তস্ত পরধর্মপদবাচ্যত্বঞ্চ নিষিদ্ধম। যতো ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণ! 
তবেং। অহৈতু কী হেতুং বিটনবোত্পদ্যমান! ইতি সগুণা ব্যাবৃত্তা ৷ নন্ু মহানয়- 
মপলাপঃ ক্রিয়তে । মৈবম্। শ্রবণকীর্তনাদিরূপো! যে! ধর্মঃ স ভক্তিরেব সাধন- 
নায়ী সৈৰ পাকদশায়াং প্রেমানী। তে দ্বে অপি ভক্তিশবেনৈবোচ্যতে ৷ তদপি 

৯... 



যি নি ৯ 

দে ভ্ীমনাগবতমূ। [১ স্বং-ং অং। 

1১11 1 প্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ভী |] 

রা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুতৎপুলকাং তন্গুমিতি যতো ভক্তিরধোক্ষজে 
ইত্যাদিষু উদ্ধবস্যা ভক্তেঃ পূর্ববা ভক্তিঃ কাবণং পক্কাত্ত্রস্য কাবণং আমাশ্র- 
মিতিবৎ শ্বাদভেদনিবন্ধনমেব তন্ত কাঁবণত্বং বাঁলবোধনার্থং কাল্পনিকমেব ন তু 
বান্তবং। ন হোকস্তৈব পুরুষস্ত বাল্যযৌবনাদ্যনেকাবস্থাবতে। হেতুহেতুমস্ভাব- 
ত্তাত্বিক ইতি। ঘটপটোদনাদিযু মৃত্তস্তত গুলাদীনাং নামবপলোপ ইবেতি 
ন তাদৃশত্বমত্র ব্যাখ্যাতুং শক্যমিত্যবসেয়ং। ন চ ভক্তেঃ প্রসিদ্ধ হেতুঃ সাধুপজ 
এবাস্তীতি বাঁচ্যং | তশ্তাপি আদে শ্রদ্ধ। ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ররর 
ভক্ে্ডিতীয়ভূমিকাত্বেনোক্তত্বাৎ ভক্তিত্বমেব স্যান্মহৎসেবয়। বিপ্রা! ইত্যগ্রেপি 
তথা ব্যাখ্যাস্তমানত্বাচ্চ। কিঞ্চ দানব্রততপোহোমাদিনিষকামকন্্রযোগণ্চ জ্ঞানাঙগ- 
ভূৃতায়াঃ দাত্বিক্যা এব ভক্তেঃ কথপঞ্চিদ্েতুর্ভবতি ন তু নির্ণাযাঃ। যন্ন যোগেন 

সাংখ্যেন দ্বানব্রততপোহ্ধরবৈঃ | ব্যাথ্যাস্বাধ্যাযসন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্ন,যাদবত্রবানপী- 
ত্যেকাদশোক্তেঃ । ন চ নির্ুণাষা ভক্তের্গবৎকুপৈব হেডুবিতি বাঁচাম | 
তদ্যাপি হেতাবন্বিষ্যমাঁণে অনবস্থানাৎ। ন চসানিরুপাধিবেব কেবলাহেতু- 
রিত্যপি ধাচ্যম্। তস্য অপার্ধত্রিকত্বেন ভগবতি বৈষম্য প্রসক্তেঃ | কিঞ্চ ভক্ত- 
রুপৈব হেতুবিত্যুক্তে ন কিঁঞ্চদসামঞ্জন্যম | উত্তমভক্তানাং বৈষম্যাভাবেহপি 
প্রেমমৈত্রীকূপোপেক্ষা যঃ কবোতি স মধ্যম ইতি মধ্যমভন্তুলক্ষণে বৈষ 
ম্যস্য দর্শনাঁৎ। ততশ্চ ভগবতো ভক্তাধীন-্বাৎ ভক্তক্কপান্থগামনী ভগবৎ- 
কূপা হেতুবিতি সিদ্ধান্তঃ। নম্ধু তহি কথং তক্তেবহৈতুকত্বমতূৎ। উচ্যতে। 
ভগবত্কপায়। ভক্তককপাস্তরতত্বাস্তক্তককপায়াশ্চ ভ ভক্তসঙ্গীস্তভূঁতত্বাস্তক্রসঙ্গস্ত ভক্তাঙ্গ- 

ত্বাদহৈতুকত্বমেব সিদ্ধম। কি? ভক্তকৃপায়া হেতৃভক্তস্তৈব তস্য হৃদযবস্তিনী 
তক্তিবেব তাং বিনা কপোদয়সম্ভবাভাবাৎ। ররাকারেরাসি ভক্তে ভর্কি- 
বেব হেতুবিতি নিহ্েতুকত্বং সিদ্ধমূ। ভক্তিমতে ভক্তিভক্ত ভজনীযতৎ- 
রূপাদীনাং ন পৃথগ্স্ত্বমিতি ভক্তেঃ শ্বপ্রকাশকত্বেন ভক্তিপ্রকাশ্তত্বেপি 
ভগবতঃ ম্বপ্রকাঁশকত্বং নান্পপন্নমিতি । অপ্রতিহত! কেনাপি নিবাবয়িতু- 
মশক্যা। তথাহি তল্লক্ষণে। মনোগতিববিচ্ছিন্না যথা! গঙ্গাম্তসোহমুধাবিতি 
বক্ষ্যতে ৷ উক্তঞ্ণ শ্ীন্ূপগোস্বামিচবৈঃ | সর্ব! ধ্বংসবহিতং সত্যপি ধ্বংস- 
কারণে ইতি । জ্ঞানকন্মাদি ভিরনাবৃতেতি বা। যয় ভক্ত্যা আত্মা মনঃ সম্যগেব 
প্রসীদতীতি কামনামালিন্তে মতি মনঃপ্রসাদহেতুত্বাসস্ভবাদস্ত৷ ভক্তেন্িফামত্বং 

'স্বত এবায়াতং ॥ ৬ ॥ 

যে ধন্ম হইতে শ্্রীক্ে অপ্রতিহত। (বিস্বাদি দ্বার 
 অনভিভ্ভূতা), অহৈতুকী (ফলাভিসন্ধান-রহিত1), আত্মপ্রসাদ- 
জননী তক্তি জন্মে, সেই ধর্মই জীব্রে পরম ধর্ম ॥ ৬ 

সিসির সাপ রিট 



বৃ ১ স্কং--২ অং।] জ্রীযমঙাগবতম্ । 

বাস্দেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ | 

জনয়ত্যাশড বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতৃকশৃ ॥ ৭। 
তগবতি বাহুদেবে প্রযেজিতঃ তক্তিযোগঃ বৈরাগ্যং অহৈতুকং যত জ্ঞানং (তৎ) চ আও 

জনয়তি ॥ ৭॥ | 

[ঞুধরম্থামী।] 

নম্থু তমেতমাআনং বেদানুবচনেন ব্রাঙ্গণ! ন্বিদিষাস্ত যজ্জেন দানেন 
তপসা অনাশকেনেত্যাদিশ্রুতিভ্যে ধর্মস্ত জ্ঞানাঙ্গত্বং প্রসিদ্ধং তত কুতে। ভন্তি- 
হেতুত্বমুচ্যতে সত্যং। তত ভক্তিদ্বারেপেত্যাহ বান্গদেব ইতি। অহৈতৃকং 
গুক্ষতকাদ্যগোচরম্ উপনিষদনিতযর্ ॥৭॥ 

০০ 

[দীপনী ।] 

বজ্জাদীনাং বিশেষণমন।শকেনেতি ' কামানশনমনাশকং তেন ।নক্ষামেনেতি যাবৎ 1 ৭ ॥ 
০০০ 

[ চূর্ণিকা |] 
ভগবতি বাস্দেবে প্রমোজিতো ভক্তিযোগোহহৈতুকং জ্ঞানং টি 

জনয়তি ॥ ৭॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 

জাতায়াঞ্চ তন্যাং রুচিলক্ষণামা ভক্ত্যাং তয়েব শ্রবণাদিলক্ষণসাধনভক্তি-. 
ষোগঠ প্রবর্তিতঃ স্তাঁৎ। ততশ্চ যস্যান্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চজনেত্যাদ্যসসারেশ 
ভগবৎস্বরূপাদিজ্ঞানং ততোহন্তত্র বৈরাগ্যঞ্চ তদন্ুগাম্যেব স্তাদিত্যাহ বাসুদেব 
ইতি। অহৈতুকং জ্ঞানম্ 'মনশু ঈষত্চ্ছুবণমাত্রেণ জনয়তি। জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুক- 
মিতি পাঠঃ ক্ধচিৎ ॥ ৭ ॥ 

. [ জ্রীবিশ্বনথচক্রবর্তী | ] 

নন স এব কিমাকার আত্মপ্রসাদ ইত্যপেক্ষায়াং সর্বছুধিষয়বৈমুখ্যাঁপাঁদ ক- 
ভগবন্রপগুণমাধুর্য্যান্ভবজ্ঞানময় এবায়মিত্যাহ বাস্থদেব ইতি। প্রকর্ষেখ 
যোজিতঃ সম্বদ্ধঃ দাস্তাসখ্যাদিসন্বন্বযুক্তঃ কৃত ইতি যাবৎ । গ্লেষেণ গ্রয়োজন্ট- 
কৃতঃ ভক্তিযোগস্য ভক্তিযোগ এব প্রয়োজনং নান্ত ইত্যেব বিচারিত ইত্যর্থঃ । 

সপ্ত সিন সি 

ভগবান বাস্্দেবে প্রযোজিত ভক্তিযোগ, বৈরাগ্য ও 
অহৈতুক (শুক তর্কাদির অগোচর ) জ্ঞান আশু উৎপাদন 
করে॥ ৭॥ 

সী 

১১ 
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০০ বনি কি পি পিতাসছি 2৯ 2 লিস্ট পাটি ৮৯৩ সরাসিরাসিত জিলা খর সি সত ৯৩ সিসি সিরাত ২ পছিভীসছি কী লারা ও পি তা পা আলি শি ০৯ লস্ট পাজি তি তত ৯ ৮৯, রা পিট রাত উঠো সি লিছি১ অর খন ছি ৪ সির নি লে দিছি কাধ 

পা মন্ঞক্ঞ্াে [১ স্কং-- ২ অ। 

পো পাপ পাপে, ৮ পিসি 

হল এসি তসিস্সিসি পসিস্সি পি ৫ 

ধর্ম স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং ব্ঘক্মেনকথাস্থ ঘঃ। 

নোঁৎপাদয়েদ্ঘদি রতিং শ্রম এব হি কেষলম্ ॥ ৮॥ 

যঃ ধর্ঃ (ইতি প্রসিদ্ধঃ সঃ) যদি বিষক্সেনকথান্থ পুংসাং রতিং ন উৎপাদয়েৎ (তহি) 

তিঃ (অপি) কেবলং শরম এব হি ॥৮॥ 

[শ্রীধরস্বামী |] 

ব্যতিবেকমাহ ধর্ম ইতি। যৌ। ধর্ম ইতি প্রলিদ্ধঃ স যদি বি্কৃসেনন্ 
কথামত রতিং নোতপাদয়েৎ তর্হি স্বহ্ষ্ঠিতাইপি সন্ শ্রমে জ্ঞেয়ঃ। নন্থু মোক্ষার্থ- 
স্তাপি ধন্মস্ত শ্রমত্বমস্ত্যেব অত আহ কেবলং বিফলশ্রম ইত্যর্থঃ। নন্ন্তি তত্রাপি 
স্বর্গাদিফলমিত্যাশঙ্ক্য এবকারেণ নিরাকরোতি ক্ষয়িষুত্বানন তৎ ফলমিত্যর্থঃ | 
নন্বক্ষষ্যং হ বৈ চাতুর্মাম্তযাজিনঃ নুককৃতং ভবতীত্যাদিশ্রোতের্ন তৎফলস্য 
ক্ষয়িফণত্বমিত্যাশঙ্ক্য হিশব্দেন পাধয়তি | তদযথেহ কম্মাজিতো৷ লোকঃ ক্ষীয়তে 
এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো! লোকঃ ক্ষীয়ত ইতি তর্কানুগৃহীতয়! শ্রত্য| ক্ষয়িযুত্ব- 
প্রতিপাদনাতৎ ॥ ৮ ॥ 

[ দীপন্ী।] 
বিঘক্সেনস্তেতি | বিশুচী ব্যাপিক। সেনা যন্ত স বিষক্সেনঃ ভগবন্ারায়ণনামনিশেষ ইতি 

তস্যেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ 
এ পাশ ীশীপীসিপিপিপশী শি পলা 

| চুণিক11] 

যোহন্ুুঠিতো ধন্মো ভগবঙ্কথাস্থ প্রীতিং নোতৎ্পাঁদয়ে তহি সঃ শ্রম এব ॥৮।॥ 

, | শ্রীজীবগে।ন্বামী 1] 

বাচ্ুদেরতোষণীভাবেন যদি তৎকথাস্থ তল্লীলাবর্ণনেষু রত্তিং রুচিং নোঁৎ- 
পাদয়েৎ তদা শ্রম এব স্তাৎ ন তু ফলম্। কথারুচেঃ সর্ধত্রৈবাদ্যত্বাৎ শ্রেষ্ঠত্বাচ্চ 
সৈবোক্তা। তদুপলক্ষণত্বেন ভজনা স্তররু চিরপৃযুদ্দিষ্টা। এবশবেন গ্রবৃত্তিলক্ষণকণ্মন- 
ফলস্ত স্বর্গাদেঃ ক্ষয়িষণত্বং। হিশব্দেন তত্রৈব যথেহ কর্মজিতে। লোকঃ ক্ষীয়তে 
ইতি মোপপত্তিকশ্রুতিপ্রমাণত্বং | নির্ণীতে কেবলমিত্যমরকোঁষাৎ। কেবল- 
ফিত্যব্যয়েন নিবৃত্তিমাত্রলক্ষণধর্্মফলস্য জ্ঞানস্যাসাধ্যত্বং নিদ্ধস্যাপি নশ্বরত্বং 

যে ধন্ম সম্যক-রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণকথায় জীব- 
গণের রতি (দৃঢ় অনুরাগ ) উৎপাদন না করে, তাহার অনু- 
টান কেবল ৰ্থ! পরিশ্রম মাত্র ॥৮॥ 
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* [জরীজীবগোন্বামী | ] 

তত্রাপি তেনৈব হিশব্দেন যস্য দেবে পরা ভক্ভিরিত্যাদিশ্রতি প্রমাণত্বং । নৈকষ্য- 
মপ্াচ্যুতভাববর্জিতমিত্যাদি শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদ্স্য তে বিভো ইত্যাদি আকুহা 
কচ্ছেণ পরং পদং ততঃ পতস্ত্যধো নাদৃতযুদ্মদজ্ঘয় ইত্যাদিবচনপ্রমাণত্ব্চ 
সুচিতম্। শ্লোকদ্বয়েন ভক্তিনিরূপেক্ষা জ্ঞানবৈরাগ্যে তু তৎসাপেক্ষেতি লভ্যতে । 
তদদেবং ভক্তিফলত্বেনৈব ধর্মস্য সাফল্যঘুক্তম্ ॥ ৮ ॥ 
পাপ 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী। ] 

জনয়তীতি জ্ঞানবৈরাগ্যার্থং পৃখস্ক যত্বো ভক্ৈর্ন কর্তব্য ইতিভাবঃ ৷ আস্ত 
শীপ্বং ততকা'ল এবেত্যর্থঃ | বদ্বক্ষ্যতে । ভক্তিঃ পরেশ'নুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ 
ত্রিক এককাঁলঃ। প্রপদ্যমানপ্য যখাশ্গতঃ স্থ্যন্তঙিঃ পুটি ক্ষদপায়োমুঘাস- 
মিতি। ননু তরি জ্ঞানান্মোক্ষ এব ভাবীতি তত্রাহ অহৈতুকং ৷ অন্যসা হেতো- 
বসতি ইতিবদ্ধেতুঃ গ্রায়োজনং তদত্র সাধুজ্যং তন্নাহ্ত;,টি (তন ভগবন্ূপগুণ- 
মাধুর্ধ্যান্থভবময়মেব জ্ঞানমায়াতম্। এবমেব চতুর্যেইপি বক্ষ্যতে । বান্গুদেবে 
ভমবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ। সব্ীচীনেন ব্রাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্য তীতি। 
তত্র সত্বীচীনপ্রকারং খলু মোক্ষাদিফলাস্তরাভিসন্ধিরাহিত্যমেবেতি ব্াখ্যা- 
স্যতে। সোহচিরাঁদেব হাজর্ষে স্যাদচ্যুতকগাশ্রয়ঃ। শণৃতঃ শ্রদ্দধানস্য নিত্য- 
দাস্যাদধীয়ত ইত্যনস্তরবাক্যে ততকারণঞ্চ স এব দৃষ্ট ইতি। এবঞ্চ ভক্তেঃ 
কারণং প্রয়োজনঞ্চ ভক্তিরেবেতি ব্যবস্থিতম্ ॥ ৭ ॥ 

নম্ধ বর্ণাশ্রমাগারলক্ষণে! ধর্ম: কথং ন পরস্তত্রাহ ধর্ম ইতি । "ঃ পুংসা 
বিপ্রাদীনাং সুষ্ঠু অনুষ্টিতো ধর্মঃ স বিফক্সেনকথাল্গু রতিং নোতপাদয়েৎ। কর্ণ 
পিতৃলোক ইতি শ্রুতেঃ কর্ম্ণাং রত্যলুৎপাদকত্ঞ্চ। কন্মভির্বাত্রযীপ্রোকতৈ- 
রিত্যাদে ন যত্রাত্মপ্রাদো হরিরিতি চতুর্থে নারদে|ক্তেরেব ব্যক্তম্। যদ্দিচ রতিং 
নোৎপাদয়েৎ তঠি কেবলং শ্রম এব পিতলোকাদের্শ্বরত্বাৎ তস্মাৎ স্বধর্মাং 
ত্যক্ত। শ্রবণকীর্ভনাদিলক্ষণঃ পুর্বোক্তঃ পরো ধর্ম এবান্ুষ্ঠের় ইতি ভাবঃ। 
যদ্বা নন্তু চ অন্মিন লোকে বর্তমানঃ ন্বধর্মস্তোংনঘঃ শুচিঃ। জ্ঞানং বিশুদ্ধ- 
মাপ্রোতি মন্তত্তিঞ্চ য্চ্ছয়েতি শ্রীভগবদুের্নিঙ্ামকর্ম্মযোগ এব ভ্তের্থেতু- 
রস্তি তত কগং ভক্তিরহৈতুকীত্যুচ্যতে। সত্যং । তত্র কর্মুষোগস্য জ্ঞানজনকত্ব- 
মিব ন সাক্ষাৎ ভক্তিজনকত্বং ব্যাখ্যাতুং শক্যং মধ্যে যদৃচ্ছয়েতি পর্দো- 
পাঁদানাৎ। ততশ্চ তত্র পুংপি ভক্তেরমদৃচ্ছ। শ্বৈরিতা যদি স্যাদৈবাঁদন্যনিরপেক্ষ 
এব শুদ্ধভক্তেঃ প্রবেশঃ স্যাৎ তদা তামপি ল প্রাপ্মোতীতি, তত্রার্থঃ। যদৃচ্ছা 
স্বৈরিতেত্যভিধাঁনাৎ। কষ্টকল্পনয়। ব্যাখ্যানাস্তরে তক্তেঃ শ্বপ্রকাশত্বং ন সিদ্ধ্যে- 

%১ দিতি তদনাদৃতমিতাতে। নিক্ষামোহপি কর্মযোগে! ন ভক্তেহেতুরিত্যাহ ধর্ম 
ৰ ইতি । য ইতি। সবৈ পুংসাং পরে ধর্ম ইতি পদ্যোক্তাৎ পরমধর্শীদন্যো যো 
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শ্রীন্তাগবতমূ। [১ ্ বং-২ অং। 
৫2345 সি পি শি পট এসি টি টি পি পাস পি সি এসসি রি সিএ এরি এ হস তো উর হি জি প্লট 

২ ধর্মস্য হ্যাপবর্ণস্য নার্ধেহ্ধায়োপকল্পতে। 

নার্থস্য ধর্ম্ৈকীন্তপ্য কামে লাভায় হি স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥ 
আপবর্গস্য ধর্মস্য অর্থায় অর্থঃ ন হি উপকল্পতে । ধর্শেকান্তস্য অর্থস্য কামে। লাভায় ন 

হি.স্থতঃ ॥ ৯॥ 

[শ্রীধরম্বামী । ] 

তদেবং হরিভক্তিদ্বার৷ তদিতরবৈরাগ্যাস্মজ্ঞানপর্ধ্স্তঃ পরো ধর্ম ইত্যুক্তং । 
অন্তে তু মন্যাস্তে ধর্স্যার্থঃ ফলং তস্য চ কামঃ ফলং তম্ত চেক্দ্িয়গরীতিঃ তৎ- 
গ্রীতেশ্চ পুনরপি ধর্্ার্থাদিপরম্পরেতি । যথাহুঃ ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন 
সেব্যত ইত্যাদি তন্নিরাকরোতি ধর্মস্যেতি দ্বাভ্যাং। আপবর্গন্ত উক্তন্তায়েনাপ- 
বর্গপর্য্যস্তস্ত অর্থায় ফলত্বায় অর্থে নোপকল্পতে যোগ্যো ন ভবতি। তথা 
অর্থন্তাপ্যেবস্তৃতধর্্মাব্যভিচারিণঃ কামে লাভায় ফলত্বায় ন হি স্বৃতো। মুনিভিঃ॥৯॥ 

[ দীপনী।] 
আপরর্গস্যেতি। নিবৃত্তিলক্ষণে! ধর এব সেব্যঃ ন তসা ফলমর্থ ইতি ভাষঃ ॥ ৯--১১। 

| [ চুমিক1।] 
কেচন এবমাহুঃ ধর্মস্য ফলমর্থস্তস্য কামস্তপ্য চেক্দ্রিয়গ্রীতিরিতি তৎ 

নিরাঁকরোতি মোক্ষপর্য্যস্তধর্মস্য অর্থঃ ফলং ন অর্থস্য ন কামঃ ॥ ৯ ॥ 

[ শ্জীবগোন্বামী | ] 

তত্র যদন্ঠে মন্তান্তে ধর্মস্যার্থঃ ফলং তত্ত কামঃ তস্য চেক্্রিয় প্রীতিঃ তৎ- 
গ্রীতেন্চ পুনরপি ধর্মীদিপরম্পরেতি তচ্চান্যতৈবেত্যাহ দ্বাভ্যাং। ধর্মস্যেতি। 
আঁপবর্ণন্ত যথা বর্ণবিধানমপবর্শ্চ ভবতি যোহসৌ ভগবতি সর্বাত্মন্যনাস্্ে- 
ইনিরুক্তেহনিলয়নে পরমাত্মনি বাস্থদেবেহনন্যনিমিত্বভক্তিযোগলক্ষণো নাঁনা- 
গতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রস্থিবন্ধনদ্বারেণ যদ! হি মহাঁপুরুষপুরুষপ্রসক্গ ইতি পঞ্চমস্বন্ধ- 
গদ্যান্ুসারেণ অপবর্ণে। ভক্তিঃ। তথাচ স্কান্দে রেবাথণ্ডে । নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা 
সৈব মুক্তির্জনার্দন | মুক্তা এব হি ভক্তান্তে তব বিষণ! যতো! হরে ইতি । তত 
উক্তরীত্য। ভক্তিসম্পাদকস্তেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ 

মুক্তি যাহার অন্তর্নিবিষ্, তাদৃশ ধর্মের ফল কখনই 
অর্থহুইতে পারে না। আবার ইন্দ্রিয়প্রীতিসাধক কামও 

১ এবকৃত-ধর্মাবিরুদ্ধ অর্থের ফলরূপে কল্পিত হইতে পারে 
৮ না ৯।॥ 

স্ণরিপ্ 



লস দছি জষ্ি কো ক এস্টি রি এ সি স্তন ছি জি 

১ স্কং--২ অং।] ভ্রীমদ্ভাগবতমৃ। 

* [আীবিষ্বনাথচত্রবর্তী । ] 

বর্ণাশ্রমাচারলক্ষণঃ শ্বনুষঠিতো নিষ্ফামোহপি ধর্ম বিষ্ষকূসেনকথাস্তব রতিং প্রীতিং 
নোৎ্পাদয়েৎ স কেবলং শ্রম এব । যদীতি শর্হায়াং শ্রমজনকত্বাদগহিতেত্যর্থঃ | 
যদি গর বিকল্পয়োরিতি মেদিনী। যদ্ব। অসন্দেহেহপি সঙ্গেহবচনং যদি বেদাঃ 
প্রমাণমিতিবৎ। ধত্তে পদং ত্বমবিত। যদি বিপ্বমূর্ধীত্যত্র যদীতি শবে নিশ্চয় 
ইতি শ্রীস্বামিচরণানাং ব্যাখ্যানাচ্চ । যদ্বা নঙ্কু প্রসিদ্ধধর্মীদপি কচিৎ হরিকথান্ছু 
গ্রীতিরৎপদ্যত ইতি শ্রয়তে। সত্যং। তয়! বিনা ধর্মফলাপ্রাণ্েঃ সা খধো- 
পাধিক্যেব ন তাপ্থিকীত্যাহ ধর্ম ইতি। য ইতি। স গ্রসিদ্ধো ধর্মঃ কাম্যো* 
নিত্যো বা বিষ্ককৃূসেনকথাস্্র রতিং প্রীতিং যদি নোৎপাদয়েৎ তদ! শ্রম এব। 
অয্মমর্থঃ। যথা কর্ষকাণাং নৃপে প্রীতিং কষরেবোৎপাদয়ত্যন্যথ' তস্যাঃ ফলা- 
প্রাপ্তেরেবমেব ধঙ্ধোইপি বিষ্ককূসেনকগাস্ু গ্রীতিং বিন! শ্বস্য বৈফল্যদর্শনয়ৈব 
তত্র বিবেকিনাং প্রীতিমুৎপাদয়েদেব স যদ্যবিবেকিনাং নোৎপাদয়ে তদ! 
কেবলং শ্রম এন। যখ। নুপে লীতিং বিনা কৃষিফলস,'লাঁতাৎ শ্রমএব তখৈৰ 
হরৌ ভক্তিং বিন! প্রবৃত্তনিবৃত্তধন্মফলয়োঃ শ্বর্গীদিজ্ঞানয়োরলাভাৎ শ্রমঃ 
যহক্তং কুতঃ পুনঃ শশ্বদ্রভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিত* কর্ম যদপ্যকারণমিতিশ যথা চ 
কৃষো গ্রীতান্ছরোধাঁদেব নৃপে গ্রীতিঃ ন তু বস্ততম্তঘৈব ধর্ঘে শ্রীত্ন্থরোধাদেব 
তৎকথাস্থ গ্রীতির্ন তু তত্র বস্তত ইতি বিবেচনীয়ং। অতএব প্রহলাদেনোক্তং। 
নান্যথেহাবয়োরর৫ো রাজসেবকয়োরিবেতি ॥ ৮ ॥ 

কিধ্ণাত্র লোকে চতুর্বিধা জনাঃ কর্শিণো জ্ঞানিনো যোগিনো! ভজ্ঞাশ্চ । তত্র 
ধর্মাদর্থ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেবাত ইতি দৃষ্ট্যা ধর্মস্য অর্থঃ ফলং অর্থস্য 
কাম: কামস্য ইঞ্জিয়গ্রীতিঃ ইন্দ্রিয় প্রীতৌ চ সত্যাং তদর্থং পুনরপি ধর্মাদিপরম্পরা 
যথা! কর্মিণাং ন তথ। উত্তরেষাং ত্রয়াণামিত্যাহ ধর্মমত শমদমাদের্যমনিয়মাদেঃ 
শবণকীর্ভনাদেশ্চ অর্থঃ সর্বথা ভবন্নপি অর্থায় ফলত্বায় ন কল্পতে তমনুসন্ধায় 
তত্তদপ্রবুত্তেঃ ৷ যতঃ আপবর্থ্যস্ত অপবর্প্রয়োজনকস্ত | তস্য প্রয়োজনমিতার্থে 
স্বর্গাদিভ্যে৷ য ইতি স্বার্থিকাণস্তাৎ যপ্রত্যয়ঃ। তেন অপবর্গ এব অন্ুসংহিতং 
ফলমিতি ভাবঃ। জ্ঞানিষোগিনোর্মতে অপবর্গো মোক্ষঃ। ভক্ত মতে প্রেমভক্তিঃ। 
যথাবর্ণবিধানমপবর্ণশ্চ ভবতি যোহসৌ ভগবতি বাস্ুদেবে অনন্যনিমিত্তভক্তি- 
যৌগলক্ষণে! নানাগতিনিমিত্বীবিদ্যাগ্রন্থিবন্ধনদ্বারেণ যদ হি মহাপুরুষপূরুষ- 
প্রসঙ্গ ইতি পঞ্চমস্বন্ধাৎ যেনা পবর্গাখ্য মদত্রবুদ্ধিরিত্যাদৌ খগেন্্রধবজপাদমূলফ্লিতি 
গ্রথমস্কন্ধাচ্চ। নিশ্চলা ত্বয়ি তক্তির্য! সৈব মুক্তির্জনার্দিন। মুক্ত এব হি ভক্তান্তে 
তব বিষ্কো যতো হরে ইতি স্কান্দরেবাখণ্ডাচ্চ। তথ! অর্থস্য কামে। লাভায় 
ফলত্বায় ন। যতে। ধর্মৈকান্তস্য ধর্ম এব অনুসংহিতং ফলমিতিভাবঃ| তথা 
জ্ঞানিযোগিনোঃ শমদমাদিষমনিয়মাদ্যনুকূলে কম্মিংশ্চন ধর্মাবিশেষে অর্থস্য 

নু বিনিয়োগঃ। ভক্তদ্য তু ভগবতো৷ ভাগবতানাং ব! সেবায়াং স স্পষ্ট এব ॥ ৯ ॥ 

ৃ 
ৃ 
ৃ 



৮ ক 
” প্রীমদ্ভাগবতমৃ। [১ স্কং-_-২ অং। 

শস্টি লি পাটি শর লি ছি পান্টি তি লা পীষ্ লীক্টি চি ৫৯ লাস তস্ছি জাসছি সি লি লোন রকি রি, স্টিক লে কি ৭ সোনি কিস্তি লী ০5. টির পচ তি তা. পি এ লীষ্ লাকি লাস এটি পরি ঠা সে তি তা পা শি পাটি রা তি তি তি পি এ তি শসছি জা 

কামস্য নেক্জরিয়গ্রীতির্লাতো জীবেত যাবতা । 
ঃ 
€ 

ৃ _ জীবস্য তত্তবজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ ॥ ১০ ॥ 
; কামস্য ইন্্িয়প্রীতিঃ লাঁভঃ ন (ভবতি কিন্তু) যাবতা জীবেত (তাবাঁনেব )। জীবস্য 

কর্শভিঃ যঃ চ ইহ (সঃ) অর্থঃ ন (ভবতি কিন্তু ) তত্বজিজ্ঞাসা (এব) ॥ ১০ ॥ 

[ শ্রীধরস্বামী | ] ] 

কামন্ত বিষয়ভোগন্ত ইক্জিয়গ্রীতির্লাভঃ ফলং ন ভবতি কিস্তৃযাবতা জীবেত 
তাবানেব কাঁমন্ত লাভঃ জীবনপধ্যাপ্ত এব কামঃ সেব্য ইত্যর্থঃ | জীবস্ত জীব- 

ন্ত চ পুনঃ কর্মমভির্ধন্মানুষ্ঠানদ্বারা ষ ইহ প্রসিদ্ধঃ স্বর্গাদিঃ সৌহর্থো ন ভবতি 
কিন্তু তত্বজিজ্ঞাসৈব ॥ ১০ ॥ 

৪ 

[চুণিকা।] 
কামস্ত নেত্দ্রি়গ্রীতিঃ কিন্তু জীবনমেব জীবনস্য তু ফলং তত্বজিজ্ঞাসৈব 

ন তু কর্মসাধ্যে ধর্ম ইতি ॥ ১০। 
রত্ন জপ া ০ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী।] 
তদেবং তচ্চ জ্ঞানং যস্ত| ভক্কেরবান্তরফলমুক্তং সৈব পরমং ফলমিতি 

ভাব? ॥ ১০ ॥ 

পল ৮ শত প৯ পাপা পপ” পপ পপ পাপ সপ পপ 

[ শ্রীবিশ্বনা থচক্রবর্তা | ] 

কামস্য বিষয়ভোগস্ত ইন্দ্রিয়গ্রীতির্লাভঃ ফলং ন ভবতি কিন্তু যাঁবতা 
জীবেত তাবানেৰ জীবনপর্যযাপ্তঃ কাঁমঃ সেব্যত ইত্যর্থঃ। অত্র জ্ঞানিনাং 
যোগিনাং বার্থকামেব্্িয়গ্রীতয়ে। জ্ঞানযোগয়োরানুস্গিকফলানি কর্মফলত্বেনৈব 
ব্যপদিশ্তান্তে | জ্ঞানযোগয়োস্তয়োনিষ্ষাম কর্মপরিণামত্বাদতো জ্ঞানিনাং যোগিনাঞ্চ 
দৃষ্টে সুখছুঃখে কর্্মফলে এবোচ্যতে ৷ ভক্তানাং ত্বর্থকা মেন্রিয়প্রীতয়ো ভক্তেরে- 
বান্ুষঙ্গিকফলানি। ভক্তেঃ কর্মপরিণামত্বীভাবাঁৎ ন তেষাঁং কর্মকলত্বব্যপদেশঃ | 

অতো ভক্তানাং দৃষ্টং স্থখং ভক্তিফলমেব। ছুঃখন্ত যস্যাহমন্তগৃহ্ামি হরিষ্যে 
তদ্ধনং শনৈঃ। ততোইধনং ত্যজস্ত্যস্য স্বজন! ছুঃখছঃখিতমিত্যাদিভগবদ্বচনাঁৎ 
ভগবছুখং ভক্ত্যপরাধফলঞ্চেতি যথাযোগ্যং বিবেচনীয়ং। জীবস্য জীবনস্য 
তত্বজিজ্ঞাস। ফলং কম্মমতিঃ পুনরপ্যনুষ্ঠিতৈর্য ইহ প্রপিদ্ধঃ শ্বর্গাদিঃ স নৈব ॥১০| 

ইন্দ্রিয়প্রীতি পর্য্যন্তই যে কামের (বিষয়ভোঁগের ) ফল, 
তাহ! নহে ; রা/ 27 ১ উহ্থার ফল জানিতে 

১৯--৯০৯০ পি পিরিত সি রনি পনি হি সিউিলি উন পি তি € সি লস এছ লি এসি তিল ৯ লি এসির সিরািট সি পিরীতি রিট হরি সা টিসি ইত সপ্ত; 

শর 
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রঙ 

১ম্কং-হ অং। ৮" ০০০০ 

নর & ৯৩০৫ ঃ 
এ 

৮৯ শত লাঠি পর ৩০৯ সখি ভি কা ভস্ আসছি জা 2৯ পিসি তত ঠ৬ঠ ্নিরাঙ্িরি ক এজ রসিতিতত নখ 

বদন্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং বজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। 

ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ)তে ॥ ১১ ॥ 
তত্ববিদঃ (তু) অন্বয়ং যৎ জ্ঞানং তৎ (এব) তত্বং বদপ্তি। (তচ্চ) ব্রদ্মেতি পরমায্মেতি 

ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১১ ॥ | 
সি পস  প ৯ তীপ সউউনউ পপ | পপি 

[ শীধরস্বামী |) 

ননুু তত্বজিজ্ঞানা নাম ধর্মজিজ্ঞাসৈব ধর্ম এব হি তত্বমি।ত কেচিৎ। তত্র:হ 
বদক্তীতি | তত্ববিদস্ত তদেব তত্ব বদস্তি হিং ভখ বত জ্ঞানং নাম । অদ্বয়মিতি 
ক্ষগিকবিচ্ঞানপক্ষং ব্যাবর্তয়তি । নন্ু তত্ববিদোহপি বিগীতবচনা এব | মৈবং। 

তন্তৈব তত্বস্ত নামান্তরৈরভিধানাদিত্যাহ উপনিষটৈর্ক্ষেতি হৈরণ্যগর্তেঃ পর- 
মাত্বেতি সাত্ততৈগবানিতি শব্দ্যতে অভিধীয়াতি ॥ ১১ ॥ 

| চুণিক1। ] 
তদেব তত্ববিদস্তত্বং বদন্তি ক্ং তত ব্রঙ্গেতি পরমাত্মোতি ভগবানিতি 

শব্দ্যতে ॥১১॥ ৬ 

[ শ্রীজীবগোন্ামী । ] 

বদন্তীতি £তব্যাখ্যাতং । তত্র বিগীতবচন! ইত্যত্্র পরম্পরমিতি শেষঃ। 
তন্রম্ত নামান্তরৈরভিধানাদিতি ধন্মিণি সর্বেষামভ্রমাৎ ধর্ম এব তু ভ্রমাদিতি। 
বদ্ধ কিং তত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ বদণ্ডীতি | জ্ঞানং চিদেকরূপং। অদযত্বং চাস্ত 
স্ব়ংসিদ্ধতাদৃশাতাদৃশত্ত্বীস্তরাভাবাৎ ম্বশক্ঞ্যেকসহারত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং 
বিনা তাসামসিদ্বত্বাচ্চ। তত্বমিতি পরুমপুরুষার্থতাদ্যোতনয়া পরমস্ুখবপত্বং 
তন্ত জ্ঞানস্ত বোপ্যতে।* অতএব তস্য নিত্যত্ব্চ দশিতং। অদ্বয়মিতি 
তদ্যাখগ্ুত্বং নিদ্দিশ্যান্তস্ত তদনন্যত্ববিবক্ষয়। তচ্ছক্তিত্বমেবাঙ্গীকরোতি | অত্র 
শ্রীম্ভাগবতাখ্য এন শাস্ত্রে কচিদন্যত্রাপি তদেকং তত্বং ভ্রিধা শব্দ্যতে। 

কচিদ্ব্রদ্দেতি ক্ষচিৎ পরমাক্মেতি কচিত্তগবানিতি চ। কিন্বত্র শ্রীব্যাসসমাধি- 
লন্ধাপেদাৎ জীব ইতি 'চ শব্যত ইতি নোক্তমিতি জ্ঞেয়ং। তত্র ব্রহ্গ- 

হইবে । তত্বজিজ্ঞাসাই জীবের প্রয়োজন ; কর্মঘ্বার! বিষজ্- 

ভোগই তীহার প্রয়োজন নহে ॥ ১০ ॥ 
তত্ববিদ্গণ অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ব বলিয়া নির্দেশ করেন । 

এঁ তত্তৃই ব্রন্ধ, প্রমাত্মা ও ভগবান শব্দে অভিহিত হইয়! 
থাকেন ॥ ১১ ॥ | 

পাস সির শীল সপ সিস্ট সপ সসমিল 
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[ গ্রজীবগোম্ামী ।] 

ভগবতোব্যাখ্যাতয়োঃ পরমাত্ম। স্বয়মেব ব্যাখ্যাতো ভবতীতি প্রথমতস্তাবেব 
্রস্তুয়েতে | মূলানুক্রমা দ্বৈশিষ্ট্যদ্যোতনায় তথা বিস্তাসঃ। অয়মর্থঃ। তদেক- 
মেবাখগ্ডাননদন্বরূপং তত্বং থুকতপারমেষ্ট্যাদি কানন্দসমুদ্রায়ানাং পরমহংসানাং 
সাধনবশাৎ তত্তাদাত্মযমাপন্নে সত্যপি তদীয়শ্বরূপশক্তিবৈচিত্র্য।ংশগ্রহণাসমর্থে 
চেতসি যথ। সামান্যতে। লক্ষিতং তখৈব ক্ফুরদবিবিক্তশক্তিশক্তিমত্বভেদতয় 
প্রতিপাদ্যমানং ব্রহ্মেতি শব্যতে। অথ তদেব তত্বং শ্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্য! কমপি 
বিশেষং ধর্তু পরাসামপি শক্তীনাং মূলাশ্রয়ন্ূপং তদনুভবানন্দসন্দোহাস্তর্ভীবিত- 
তাদৃখত্রহ্মানন্নানাং ভাগবতপরমহংসাঁনাং তথান্ুভবৈকসাধক তমতদীয়ম্বরূপাঁ- 
নন্দশক্তিবিশেষাত্মকভক্কিভাবিত্তেন্তহিরপীন্দ্রিয়েু পরিস্ফুরদ্বিবিক্ততাদৃশ- 
শক্তিশক্তিমত্ত্ভেদেন প্রতিপাদ্যমানং ভগবানিতি শব্যতে ইতি। পরমাত্মা 
স্থতরাং ব্যাখ্যাতঃ। তত্র শক্তিবর্গলক্ষণতদ্বন্নীতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্গেতি 
শব্দ্যতে। অন্তর্যামিত্বময়মায়াশক্তিপ্রচুরচিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পরমায্মেতি । পরি- 
পুর্ণসর্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি ৷ এবমেবোক্তং শ্রীজড়ভরতেন। জ্ঞানং বিশুদ্ধং 
পরমাত্মমেকমনস্তরং ত্ববহির্রহ্ষ সত্যং। প্রত্যক্ প্রশাস্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং 
যদ্বাস্ুদেবং কবয়ে! বদস্তীতি। তশ্মৈ নমো ভগবতে ব্রহ্ষণে পরমাত্মন. ইত্যত্র 
বরুণকরুতস্ততৌ৷ টীকা চ। পরমাত্মনে সর্বজীবনিয়ন্ত্রে ইত্যেষ!। বং প্রতি 
শ্রীমন্থনা চ। ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদ। ভগবত্যনস্তে আনন্দমাত্র উপপন্নসমন্ত- 
শক্তাবিতি। অত্রানন্দমাত্রং বিশেষ্যং সমস্তাঃ শক্তয়ে! বিশেষণানি বিশিষ্টে। 
ভগবানিত্যায়াতং। ভগবচ্ছন্দা্শ্চ শ্রীবিষুণপুরাণে প্রোক্তঃ। জ্ঞানশক্তি বলৈশ্বধ্য- 
বীর্যাতেঙ্গাং স্যশেষতঃ। ভগবচ্ছন্ববাচ্যানি বিন! হেয়েওুণাদ্রিভিরিতি ॥ ১১॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তাঁ ।] 

তত্বমেব কিং তত্রাহ বদস্তীতি | যদদ্বয়ং জ্ঞানং তত তত্বং। জ্ঞানমেব 
কিং তত্রাহ ব্রন্ষেতি । শব্যতে ব্রন্দেতি পদেন মছুচ্যতে জ্ঞানিভিস্তজ্জ্ঞানং | 
তন্মতে জ্ঞানং নিরাকারং জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিবিভাগশূন্তং চিৎসামান্তং চিদ্িশেষাণাং 
ভগবদ্ধামাদীনাং তদনন্তত্বমননাৎ | জীবমায়য়োস্তচ্ছক্তিত্বেন তদৈক্যাদিদস্কারা- 
স্পদস্ত কার্াস্ত বিশ্বস্ত কারণমাত্রাত্মকত্বাদদ্বৈতং তথ। পরমাত্মেতি যোগিভি- 
ছচ্যতে তজজ্ঞানম্। এতন্মতে প্রমাত্মনশ্চিদেকরূপত্বাজজ্ঞানমাত্রত্বং জ্ঞান- 
মাত্রত্বেহপি সাক্ষিত্বাদেজ্ঞানবিশেষন্তা শ্রয়ত্বমপি | ত্যমণিদীপাদের্জোতীরূপ- 
ত্বেঘপি জ্যোতিম্মত্বমিব নান্ুপপন্নং কেচিৎ শ্বদেহাস্তহ্রদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং 
পুরুষং বসস্তমিত্যাদেঃ সাকারত্বঞ্চ মায়ায়ঃ শক্তিত্বান্মীয়িকানাঞ্চ তদন্ত্বাজ্জী 
তদ্বিতিন্নাংশত্বাৎ ততো দ্বিতীয়ত্বাভাবাদঘয়ত্বম। তথা ভগবানিতি ভক্ত: :. 
চ্যতে তজ্জ্ঞানম্। এতন্মতে পূর্বববজ্জ্ঞানমাত্রত্বেংপি ভগশব্ববাচ্যষশবধ্যস্তাপি। 

নল 

৭ “পপ শস্বা রঃ ৯ 
টু 



০০৭ শ্রীমন্ভাগবতম্ 
চে 

তচ্ছদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞান বৈরা গ্যযুক্তয়! । | 
পশ্থাস্ত্যাত্মনি চাত্ানং ভক্ত্য শ্র্তগৃহীতয়া ॥ ১২ ॥ 

অদ্দধানা মুনয়ঃ তচ্চ (তত্বং) আত্মানং জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া শ্রুতগৃহীতয়া ভক্তা। আত্মনি 
॥ ১২। 

পাকা শপ কস 

[শ্রীধরম্বামী।] 

তচ্চ তত্বং সপরিকরয় ভক্ত্যা এব প্রাপ্যত ইত্যাহ তচ্তত্যেম্বয়ঃ | জ্ঞান 
বৈরাগ্যযুক্তয়েত্য্র জ্ঞানং পরোক্ষং তচ্চ তত্ব আত্মনি ক্ষেঅজ্ঞে পশ্ন্তি। 
কিং তৎ আত্মানং পরমাত্মানং । শ্রতেন বেদাস্তশ্রবণেন গৃহীতয়। প্রাপ্তয়া ইতি 
ভকের্দার্যমুক্তম্ ॥ ১২ ॥ 

দীপনী। 
তর্দিতি। তদ্দিতাস্য টার অন্বয় ইতার্থঃ। ( এবমত্র শ্রদ্দধানা 

ইত্যনেন শ্রদ্ধে।ত্ত। সা তু বেদাস্তবাফে।ধু বিশ্বাসঃ। জ্ঞ।নং নিত্যানিত্যবস্তবিবেকঃ বৈরাগ্য- 

মিহামুত্রফলভোগবিরাগঃ এতদ্যুক্তয়া পরমেশ্বরাম্বরাগলক্ষণপ। ভক্ত্যা জীবব্রদ্িক্যরূপং তত্বং 

সাক্ষাদ্রিন্নভীত্যর্থঃ )॥ ১২--২২॥ শট 

[ চ্ণিকা।] 
ইতি ঘত্তদেধ তত্বং মুনয়ঃ ভক্ত্যা হৃদি পশ্ঠস্তি ॥ ১২ ॥ 

[ শ্রীজীবগোনম্বামী। ] 
তচ্চ ত্রিধাবিরাবধুক্তমেব তত্বং ভক্তোব পাঁক্ষাদপি ক্রিয়ত ইত্যাহ তদদিতি। 

ভক্ত্যা ততৎকথাদিরুচেরেব পরাবস্থারূপয়া প্রেমলক্ষণয়া। তৎ পূর্বোক্তং তত্বং 
আত্মনি শুদ্ধে চেতসি পশ্তাস্তি চ। কীদৃশং তৎ আত্মানং স্বরূপাখ্যজীবাখ্য- 
ঝায়াখ্যশক্তীনামাশ্রয়ং। জ্ঞানবৈরাগ্যধুক্তয়! শ্বাত্বজাভ্যাং তাঁভ্যাং সেবিতয়! | 
'অতএব তে পৃথক্ চ বিশিষ্টং চ স্বেচ্ছয়! পশ্ঠন্তীত্যায়াতি ॥ ১২ ॥ 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 
অপ্রারৃতত্বেন চিন্মাত্রত্বাৎ তদ্রপত্বং যছুক্তং বিষুপুরাঁণে । প্রশ্বরধ্যস্ত সমগ্রন্থ 
বী্ধ্যস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষগ্রাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥ জ্ঞানশত্তি; 

বলৈঙ্বয্যবীর্য্যতেজাংস্তশেষতঃ | ভগবচ্ছববা চ্যানি বিনা হেয়ৈর্্ণাদিভিরিতি । 
০2 

৮  শরদ্ধাসম্পন্ন সুনিগণ, বেদান্ত-শ্রবণ-সমুপার্জিত জ্ঞান- 
4/টি নীগ্যযুক্ত ভক্তি ছারা আত্মাতেই (বিশুদ্ধ অন্তঃকরণেই ) 
“ এঁ আত্মন্বরূপ তত্ব সন্দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥ 

॥ % সপাসিপিস্সাছি 7৬০ ৯৬ ৯স্টিলািপী সি তালা তলত সিসি সর সিসি পপ সি সিসি সিসি ৯৮ সী উনি সি উপ ৯ ০৯৯০ উল রা উ রী সি জি স্ সি সত উল তি সা 

রা? চে তে 
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রি ১২ 
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ভাসি সি বস্তা বি চো 



শ্রীমপ্তাগবতম্ | [১ক্কং--২ অং। 

প্র | গ্রবিশ্বমাথচক্রবর্তী |] : 
তখৈব দ্বিভূজত্বচতুর্ভুজত্বাদ্দিবিবিধচিদ্ঘনাকারৈর্বহিরন্তর্বতিত্বেংপি ন চ্যবস্তে চ। 
যত্তক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদীতি স্বান্দাদিবাকোৈঃ সদৈব .সেব্যসেবকসেবাদি- 
বিভাগেহপি অদয়ত্বং পূর্ববত্তচ্ছক্জীনাং চিদাদীনাং ত্ছিলাসাঁনাং চ বৈকুগ্ঠাদীনাং 
তদ্দতিন্নত্বননাৎ ততো ভিন্নত্বভাবনৈবাদ্বয়পদেন ব্যাবৃত্বা। এব তগবতঃ 
সাঁমান্তস্বরূপমাত্রস্তোপাদেয়ত্বে জ্ঞানিন্তধিকারিণি ব্রন্দেতি অন্তর্যামিত্বাদিছিত্র- 
ধন্মবত্বস্তোপাঁদানে যোগিম্কধিকারিণি পরমাজ্বেতি । অচিস্ত্যানস্তচিদানন্দময়- 
স্বরূপরূপগুণল্ীলাদ্যনেকধর্মবত্বস্ত গ্রহণযোগ্যতাঁয়াং ভক্তেহধি কাঁরিণি ভগ- 
বানিতি স এবৈকো ভাতি। কিঞ্চ যন্সিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনীতন- 
মিতি। কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ইতি । মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রন্মেতি শবিতমিতি | 
বহ্ষণে! হি প্রতিষ্ঠাহমিতি। ঝিষ্টভ্যাহমিদং কৃত্শ্সমেকাংশেন স্থিতে৷ জগদিত্যাদি 
বচনেভ্যন্তথ। ভগবদপাসকানাং মোক্ষপ্রাপ্তেরপি দর্শনাৎ। ব্রহ্গপরমাক্মোপাসকা- 

নান্ত প্রেমপ্রাপ্ত্যদর্শনাত্তগবত এব ব্রহ্ত্বপরমাত্মত্বে ইত্যতে। ভগবন্ধমেৰ মূল- 
মিতি দ্রষ্টব্যং | অত্র ব্রঙ্গোপাসকেভ্যে। জ্ঞানিভ্যঃ সকাশাৎ পরমাস্মোপাসকো 
যোগী শ্রেষ্ঠঃ। তেভ্যে। যোগিভ্যোইপি ভগবছুপাসকঃ শ্রেষ্ঠ ইতি তাঁরতম্যং 
গীতান্ দৃষ্টং | যথ] তপস্থিভ্যোহধিকো! যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিক2। 
কর্মিভ্যশ্চাধিকে। যোগী তম্মাদযোগী ভবাজ্জুন। যোগিনামপি সর্ধেষাং মদগতে- 
নাস্তরাত্মবনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো শাং স মে যুক্ততমো! মত ইতি । যোগিনা- 
মিতি পঞ্চম্যর্থে যী শ্রীরামাস্থজাচার্যচরণৈর্যাখ্যাতেতি ॥ ১১ ॥ 

তত্প্রাপ্তিসাধনমাহ। তজ্জ্ঞানং ত্রিরূপং মুনয়ো মননশীল জ্ঞানিনো 
যোঁগিনে। ভক্তাশ্চ ভক্ত্যা পশ্তান্তি। তত্র ত্রন্মেতি মতে আত্মনি চ তৎপদার্থে 
ঈশ্বরে আত্মানং ত্বম্পদ্ার্থং জীবং পত্স্ত্যন্থভবস্তি। পরমায্মেতি মতে আত্মন্তস্ত- 
হয়ে আত্মানমন্তর্যামিনং পশ্তন্তি ধ্যানেনালোকয়স্তি। ভগবানিতি মতে 
আত্মনি মনসি চকারাদ্হিশ্চ স্ফুরস্তম আত্মানং ভগবস্তং পশ্থান্তি স্বলোচনাভ্যামেব 
তন্মাধুর্য্যমস্বাদয়্তি। ভক্ত্যেতি। আদৌ গুরুমুখাচ্ছুতা পশ্চাদ্গৃহীতা তয়া। 
ভগবদ্ধিষরিণ্যেব শ্রববকীর্ভনাদৌ ভক্তিশব্স্ত রূঢ়েব্রন্মোপাসকৈঃ পরমায্মোপা- 
সকৈশ্চ স্বন্বসাঁধ্যসিদ্ধ্যর্থং ভগবতি ভক্তিঃ কর্তব্যৈব। জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়েতি 
জ্ঞানবৈরাগ্যে পৃথগেব তেষামুভয়েষাং সাধনে জ্ঞেয়ে। ভক্তমতে ভক্ত্যুখে এব 
তে ভক্তেঃ প্রেমত্বব্যঞ্জকে জেঞেয়ে। তশ্মান্মত্তক্তিযুক্তস্ত যোৌগিনে। বৈ মদাত্মনঃ | 
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহেতি | শুদ্ধভক্তানাং পৃথক তয়ো- 
নিষেধাৎ। অথবা। তচ্চ ত্রিরূপং জ্ঞানং ভক্তাস্ত ভক্ত্যৈবাঁচুভবিতুং শরু,বস্তী- 
ত্যাহ। তচ্ছদ্দধানাঃ কেচিৎ তত্ত্রিূ্পমপ্যন্ুভবিতুং সাভিলাষ৷ ভবস্তীত্যর্থঃ। 
তদ! ভক্ত্যিব পত্তন্তি। তেন ব্রহ্মপরমাত্মনোঃ সাধনে জ্ঞানযোগৌ ভ্ত্যৈব , 
সিছো স্তাতামিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥ 

১ 



১ স্কং_২ অং।] শ্রীমস্তাগবতমূ । ৯১. 
সি পা মি ছি স্মিত লস ক ০ ছি ক্স সানি এ 

অতঃ পুংভিদ%িজশ্রেষ্ঠী বর্ণশ্রমবিভাগশঃ |. 
স্বনুতিতস্য ধর্মস্য সংপিদ্ধির্রিতোষণম্ ॥ ১৩7 

অতঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ পুংভিঃ স্বনুঠিতসা ধর্দস্য হরিতোষণং সংসিদ্ধিঃ ৪১৩1 

| শ্রীধরম্থামী |] 

শ্রবণাদিগৃহীতধর্মস্য ফলং ভতিঃ নার্থকাঁমাদিকং ইতীমমর্থসুপপ+দ্যোপ- 
সংহরতি অত ইতি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠা হরিতোঁষণং হরেরারাধনং সংসিদ্ধিঃ 
ফলম্ ॥১৩॥ 

[চুণিকা।] 

অত্তঃ স্বমুঠিতস্য ধর্শস্য ফলং হবেঃ আরাধনমের ॥ ১৩ ॥ 

[ ীজীবগোম্বামী।] 
তদেবং শ্রুতগৃহীতয়া মুনয়ঃ শ্রদ্দধানা ইতি পদত্রয়েণ তন্ত এব ভক্তে- 

দেৌর্লভ্যং দর্শিতম্। সদৃগুরোৌঃ সকাশাৎ বেদান্তাদ্যখিলশাস্তার্থবিচারশ্রবণ- 
দ্বার! যদি শ্বাবস্তকপরমকর্তব্যত্বেন জ্ঞায়তে। পুনশ্চ । ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎন্্যেন 
ত্রিরঘীক্ষ্য মনীষয়া। তদধ্যবন্তৎ কুটস্থবো রতিরাত্মন্ যতো! ভবেদিতিবদ্ য্টি 
বিপরীতভাঁবনাষ্ট্যাজকৌ মননযোগ্য তামননাভিনিবেশো স্তাঁতাঁং ততঃ শ্রদ্- 
দ্রধানৈঃ সা ভক্তিরপাসনদ্বারা লভ্যত ইতি। অতঃ শ্রুতিরপি তদর্থমাগৃহ্াতি . 
আত্ম! বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি । অত্র নিদি- 
ধ্যাসনমুপাসনং । দর্শনং সাক্ষাৎকার উচ্যতে। স! চৈবং হছুল্লভ। তৃক্তিঃ শ্রীহরি- 
তোঁষণে প্রযুক্তাৎ শ্বাভাবিকধর্্মাদপি লভ্যতে তক্মান্ধরিতোষণমেব তম্ত পরমং 
ফলমিত্যাহ অত ইতি। খ্বনুষ্িতন্ত বহুপ্রযত্রেনাচ্ছিদ্রমুপার্জিতস্তেতি তুচ্ছে 
্র্গাদিফলে তত্প্রয়ৌগোহতীবাধুক্ত ইতি ভাঁবঃ ॥ ১৩॥ 

[ গ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা | ] 

তর্দেবং ধর্শঃ শ্বন্ঠিত ইত্যাদিন! কর্মণঃ শ্রমত্মমেব জ্ঞীনযোগয়োরপি শ্রেয়ঃ- 
স্থৃতিং ভক্তিমুদ্স্ত তে বিভো ইতি নৈষ্বন্ম্য মপ্যচ্যুতভাববর্জিতমিতি। পুরেহ 

অতএব দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! লোকে স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রম 
বিভাগ অনুসারে যে সকল বিশুদ্ধ ধর্মকর্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান 
করেন, বিুগ্রীতিই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্ট ও ফল জানি- ] 
বেন ॥ ১৩॥ 

শনি সি পলির পীরজিলিপিনতিলি সপ স্পক্লি সাজিদ 



৯২ শ্রীমন্ভাগবতমৃ। [ ১ স্বং--২ অং। 
"৯ পাবনার সিরা » সিসির ইসি লসর পিট নিনিহিজোহাযারে তাকান হার বে সিসি উরি ই পতি 

তম্মাদেকেন মনস! ভগবান্ সাত্বতাংপতিঃ। 

শ্রোতব্যঃ কীত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পুজ্যশ্চ নিত্যদা ॥ ১৪ ॥ 
তম্মাৎ একেন মনস! সাত্বতাং পতিঃ ভগবান্ নিত্যদ। শ্রোতব্যঃ কীর্ভিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পুজ্যশ্চ 

(ভবতি )॥ ১৪ ॥ 

[ ঞ্রাবিশ্বনাথচক্রবর্ভী | ] 

ভ্বমন্ বহবোহপি যোগিন ইত্যাদিত্যো ভক্ত্যা বিনা শ্রমত্বমেব। ভক্তেন্ত কর্ম 
যোগজ্ঞানাদ্য মিশ্রিতায়৷ এব শুদ্ধায়া আত্মপ্রসাদকত্বং 'প্রকরণতোহবগতম্। 
তত্রেবং শঙ্কতে । নম্ু জ্ঞানযোগয়োর প্রবৃত্বৌ ন কাচিচ্িস্তা। কর্্ণাং তু 
নিত্যানামকরণে মহান্ প্রত্যবায়ে। "ছুর্ণতিহেতুস্তত্র কা বার্তেত্যত আহ অতঃ 
পুংভিরিতি ৷ যত উক্তন্তায়েনোত্কৃষ্টাবপি জ্বানযোগৌ ভক্ত্যৈব সিদ্ধ ভবেতাং 
ভক্তিস্ত তাভ্যাং বিনাপি স্বয়ং সিদ্ধ্যতি। অতো হরিতোষণং ভক্ত্যেব জাতং 
চেৎ তদা। ধর্মস্ত সংসিদ্ধিঃ। যো যত্বাদহ্ঙিতোহপি কর্িণাং সাঙ্গোপাঁঙগতয়! প্রায়ঃ 
সিদ্ধো ন ভবতি সোইপি ভক্তিমতাং অননুষ্ঠিতোহপি সম্যগেব সিদ্ধো! ভবতি। 
যৎ্কর্্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ ইত্যাঁদৌ সর্বং মন্তক্তিযোগেন মদ্তক্কো 
লভতেহ্ঞসেতি শ্রীভগবছুক্তেঃ। তেন কর্মীকরণজনিতপ্রত্যবায়ো ভক্তানাং 
পরাহতঃ। নম যদি তক্ত্যা ধর্্মঃ সংসিদ্বস্তহি ধর্মমফলমপি তৈর্সভ্যতাং সত্যং 
সকামত্বে সতি লভ্যত এব নিষ্ষামত্বে সতি তেষাঁং নৈষম্দ্যমেব ভবতি | তথাচ 
'শ্রুতির্গোপাঁলতাপনী। ভক্তিরস্ত ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরান্তেনামুদ্মিন্- 
মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্ষন্ধ্যম্। তদেবং যথা তরোর্মলনিষেচনেনেতি স্তায়েন 
ভক্ত্যব ধর্মাঃ সংসিদ্ধ! এবাতো ভক্তানাং কর্্মণ্যধিকার এব দৃরীকৃতে। ভগবত! 
যছুক্তমূ। তাবৎ কর্্দীণি কুবর্বাত ন নিধিদ্যেত যাঁবতা। মতকথাশ্রবণাদৌ বা 
শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়ত ইতি। ধর্্ান্ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্বম 
ইতি সর্বধন্্ীন্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেতি। (তথা দতি যথা! তরো- 
মুলনিষেচনেনেত্যাদৌ ষখৈব সর্বার্থণমচ্যুতেজ্যা ইত্যত্র যথাফ্যুতপূজনমেব 
সর্বেষাং দেবপিত্রাদীনামর্থণরূপং ভবতি তদ্বদত্র হরিতোধণমেব শ্বনুষিতধর্থ্ানথয 
সম্যক্ সিদ্ধিরূপং ভবতীত্যর্থঃ। তথ চাচ্যুতত্ত পূজনে তোঁষণে চ জাতে দেব- 
পিত্রাদীনাং পুজনরূপস্ত স্বন্ঠিতধর্মস্ত সংসিদ্ধিঃ স্বযমেব জাতেতি ভাবঃ। 
এবমেব দৃষ্টাস্তেছপি তরোর্মূলনিষেচনেনৈব শাখাপল্লবাদীনাং সেচনং স্বয়মেব 
জাতমিতি জ্ঞেয়ং) তদপি যৎ প্রাচ্যািভক্তানামনন্যাঁনামপি কর্মিকুলসংঘষ্র- 
গতত্েনৈব তদনুরোধবশাঁদীষৎকর্্মকরণং তৎ কর্ত্মাকরণমেব তত্র শ্রদ্ধারাহি- 
ত্যাৎ। অশ্রদ্ধয়। হতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ 
তৎ প্রেত্য নেহ চেতি ভগবদুক্তেঃ ॥ ১৩ ॥ 



১ স্কং--২ অং।] শ্রীমন্ভাগবতম্ 

ছিন্দস্তি কোবিদাস্তস্য কে ন কুর্ধ্যাৎ কথারতিম্ ॥ ১৫ ॥ 
কেবিদাঃ যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ (সম্তঃ) কর্ধগ্রথ্িনিষদ্ধনং ছিন্দস্ভি তস্য কথারতিং কো ন 

যদনুধ্যাপিন! যুক্তাঃ কর্ধগ্রস্থিনিবন্ধনযূ। । 

কুর্ধযাৎ ॥ ১৫। ৃ 

ৃ [ শ্রীধরস্বামী | ] 

যন্মাচ্চ ভক্তিহীনো ধর্মঃ কেবলং শ্রম এব তন্মাত্তক্তিপ্রধান এব ধর্্োহনুষ্টেয় 
ইত্যাহ তন্মাদিতি । একেন একা গ্রেণ মনসা ॥ ১৪ ॥ 

তক্তিবিহীনো ধর্্মঃ কেবলং শ্রম ইত্যুক্তং ইদানীত্ক ভক্দে্মুক্তিফলত্বং 
প্রপঞ্চয়তি যদিতি । যস্ত অনুধ্য1 অন্ুধ্যানং সৈব অসিঃ খড়গঃ তেন যুক্তা বিবে- 

কিনং গ্রন্থিমহঙ্কারং নিবযস্তি যৎ কর্ম তৎ ছিন্দস্তি তন্ত কথায়াং রতিং কো ন 
কুর্যযাঁৎ ॥ ১৫ ॥ 

[ চূর্ণিকা।] 
তম্মান্ধেতোঁঃ অব্যগ্রমনসা ভগবান্ সদ! শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যঃ খ্যয়ঃ 

পুজ্যশ্চ | ১৪ ॥ 

যস্য ধ্যানরীপথজোনাহস্কারগ্রন্থিং যোগিনঃ ছিন্দস্তি তৎকথায়াং ়তিং 
কে। ন কুর্ধযাৎ ॥ ১৫ ॥ 

[ জীজীবগোস্বামী। ] , | 

তশ্মাদিতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র ভক্তিবিহীন ইতি। ভক্তিঃ শ্রবণীঁদিরুচি- 
স্তদ্বিহীনত্তদনূতৎপাদক ইতার্থঃ। তশ্মাততক্তি প্রধান ইতি ভক্তিঃ শ্রবণাদিরুচি- 
রিত্যর্থঃ | যদ্বা যদ্যেবং শ্রীহরিসস্তোষকস্তাঁপি ধর্বস্ত ফলং শ্রবণাদিরুচিলক্ষণ! 
ভক্তিরেব ততপ্রবর্তিতাশ্চ জ্ঞানবৈরাগ্যাদিগুণা ইত্যায়াতং। তদ! সাক্ষাৎ 
শ্রবণাদ্িরপ1 ভক্তিরেব কর্তবা? কিং তত্বদ্ণাগ্রহেণেত্যাহ তম্মাদিতি। একেন 
কর্মাদ্যাগ্রহশৃন্যেন। শ্রবণমত্র নামগ্ণাদীনাং। তথ। কীর্ভনঞ্চ ॥ ১৪ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 

যপ্মাদেবং তক্াদেকেন কর্মর্ঞা নাদ্যন্থৃতিষ্ঠাশাশূন্যেন ॥ ১৪ ॥ 

এই নিমিত্ত সর্বদাই একাগ্র মনে ভক্তপালক ভগবানের রি 
(নামগুণাদির ) শ্রবণ, কীর্তন, ধ্যান ও পুজা করা কর্তৃব্য ॥১৪। 



৪ 

নি রি 

॥ $ , ০০০০০ ৫৭ 
ং 

বো * চে 

| শ্রীমদ্ভাগবতযূ ] [ ১ সং অং। 

০০০০৪ ০০ ৪৬ জনি রো কি চো ভাস টিন চস তস্খ্ি 

শুশ্রযোঃ শ্রদ্দধানস্য বাস্তদেবকথারু চিঃ। 
স্যাম্মহৎসেবয়। বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্ঘনিষেবণাৎ ॥ ১৬ ॥ 

বিপ্রাঃ শুজযষোঃ শ্রদ্দধানস্য:( জনস্য ) মহৎসেবয়া পুণ্যতীর্ঘনিষেবণাৎ বাঁহদেবকথা- 

রুচিঃ স্যাৎ ॥ ১৬। 

স্টিদি্রিজ সত এক্সপি 

[শ্ীধরস্বামী |] 

নম্থ সত্যমেব কর্নির্মূলনী হরিকথারতিঃ তথাপি তন্তাং রুচির্নোৎপদ্যতে 
কিং কুর্খন্তত্রাহ শুশ্রযোরিতি। পুণ্যতীর৫থনিষেবণাঁদিভিঃ নিষ্পাঁপস্ত মহৎসেব 
স্তাৎ তয়! চ তদ্ধদ্রশ্রদ্ধা। ততঃ শ্রবণেচ্ছা ততে। রুচিঃ স্তাদিত্যর্থত ॥ ১৬ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বীমী । ] 

তত্র চান্তিমভূমিকাপ্যস্তাং স্থগমাং শৈলীং বক্তং ধন্মাদ্দিকষ্টনিরপেক্ষেণ 
যুক্তিমাত্রেণ তৎপ্রথমভূমিকাং শ্রীহরিকথারুচিমুৎপাদয়ন্ তন্ত গুণং স্মারয়তি 
যদ্দিতিণ কোবিদা বিবেকিনঃ। যুক্তাঃ সংযতচিত্তাঃ। যন্ত হরেরনুধ্যা। অন্থু- 
ধ্যানং চিস্তনমাত্রং সৈবাঁসিঃ খড্গঃ তেন গ্রন্থি নানাদেহেঘহঙ্কারং নিবসাতি 
যৎ তৎ কর্ম ছিন্দস্তি। তশ্তৈবস্ৃতন্ত পরমদুঃখাহদ্র্তঃ কথায়াং রতিং রুচিং 
কে ন কুর্য্যাৎ ॥ ১৫॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা |] 

নু চ মৎকথাশ্রবণাদৌ। বা! শ্রদ্ধা যাবশ্ন জায়ত ইতি শ্রদ্ধালুর্মে কথাঃ 
শৃণৃন্নিতি জাতশ্রন্ধো৷ মত্কথাশ্িত্যাদি ভগবছুক্কেঃ কথায়াং শ্রদ্ধাবাঁনেব ভক্তা- 
ব্ধিকারীত্যতঃ শ্রদ্ধা কথং স্তাদিত্যত আহ যদন্বিতি। যস্তান্ুধ্যানমেবাঁসিঃ 
খঙ্গান্তেন যুক্তাঃ সহিতাঃ জনাঃ গ্রস্থিনিবন্ধনং গ্রন্থিরহস্কারো নিবধ্যতে যেন 
তত কর্মম। যদ্বা শ্বসঞ্চিতধনেত্যঃ পৃথক্রৃত্য কিঞ্িন্মাত্রমেকৈক দিনভোগার্থং 
জনা: স্বগ্রস্থৌ নিবরস্তি যথা তথৈব গ্রস্থিনিবন্ধনং বর্তমানজন্মভোগ্যং প্রীরদ্ধং 
কর্ম তদপি ছিন্স্তি তস্ত কথায়াঁং রতিং প্রীতিং কে! ন কুর্য্যাদিতি তৎকথায়াং 
প্রীতিরপি সহস! জায়তে কিং পুনরধিকারব্যঞ্জিক' শ্রদ্ধেতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥ 

যে ভগবানের অনুধ্যানরূপ খড়ণ ধারণ করিয়৷ বিবেক- 
সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কর্মমগ্রন্থি অর্থাৎ অহঙ্কাররূপ বন্ধন অনায়াসে 
ছেদন করিতে সমর্থ হয়েন, তাহার কথায় কোন্ ব্যক্তি 
রতি না করিবে? ॥ ১৫ ॥ 

াশািপ্ডীি ৃ
 



১ ২ অং] শ্রীমস্ভাগবতমূ। 

রসি পিসি লিপি সি লাস পো পল পিছ এসি জা শপ লাস্ট নি ও পরা সিজরীি রাি জাতি, পাস উদ কিসমিস সিসি জি পঠিত ও তি সপ পিট সি পল লিলা পতি লস কী সিল ০৫ 

[ চুণিকা।] - 
তদেবং তীর্থসেবনাদিভিঃ সৎসেব স্যাৎ তয়। কষ্জকথারুচিঃ ॥ ১৬ 

। 

শুশ্রষোরিতি তৈর্বযাখ্যাতং। তত্র পুণ্যতীর্ঘনিষেবণাদদিভিরিতি অয়মপ্যেকো 
মার্গঃ স্তাৎ। তে পুনন্ত্যককালেনেত্যাদিন!। সদ্যঃ পুনস্ত্যপম্পৃষ্টা ইত্যাদিন! চ। 
খজুমার্গোইপ্যন্তি" অতএব বদ্ধ! দন্বেবমপি তস্ত কথাক্ষচির্মন্দভাগ্য।নাং ন 
জায়ত ইত্যাশক্ষয তত্র সুগমোপায়ং বদন্ তামারভ্য নৈঠিকভক্তি পর্য্যস্তাং 
ভক্তিমুপদিশতি পঞ্চভিঃ | তত্র শুশ্রযোরিতি | ভুবি পুকুপুণ্যতীর্থসদনাব্যুষয়ো 
বিমদা ইত্যাদ্যন্ুপারেণ প্রানন্তত্র মহৎ্সঙ্গো৷ তব্তীতি তদীক়টাকান্থমত্যা চ 
পুণ্যতীর্ঘবিষেবণাদ্ধেতোর্লন্ধ। যদৃচ্ছয়া যা মহৎসেব' তয়! বান্থদেবকথাক্চিঃ 

স্যাৎ। কার্ধযান্তরেণাপি তীর্ঘং ভ্রমতো। মহতাং প্রায়স্তত্র ভ্রমতাঁং তিষ্ঠতাং ব 
দর্শনম্পর্শনসম্তভাঁষণাদিলক্ষণ| সেবা স্বতএব সংপদ্যতে | ক্ৎপ্রভাবেণ তদীয়াচ- 
রণে শ্রদ্ধা ভবতি। ততঃ তদীয়স্বাভাবিকপরম্পরভগবতৎকথায়াং কিমেতে 
সংকথয়স্তি তৎ শৃণোমীতি তদিচ্ছ! জায়তে। ততণ্চ তচ্ছবণেন তস্তা$ রুচি- 
জায়ত ইতি ক্রমঃ। তথাঁচ মহত্য এব শ্রুতা ঝটিতি কার্য্যকরীতি ভাবঃ। তথ! চ 
শ্রীকপিলদেববাক্যং। সত।ং প্রসঙ্গান্মম বীধ্যলংবিদে। ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ 
কথাঃ। তজ্জোধ্গাদা শ্বপবর্থ বর্মন শ্রদ্ধা রতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতীতি ॥ ১৬ ॥ 

পাপী 

 শ্রীবিশ্বনশচক্রবস্তী । ] 
তদ্রপি কথায়াং প্রীতেরেবাবিভা-ব প্রকারং শুণুতেত্যাহ শুশ্রষোরিতি। 

মহৎসেবয়। যাদুচ্ছিকমহৎকৃপাঁজনিতয়৷ মহতাং সেবয়! শ্রদ্দধানহ্য জাতশ্রদ্বস্ত 
পুংসঃ পুণ্যতীর্ঘং সদৃগুরুস্তস্ত নিষেবণং চরণাশ্রণং স্তাৎ। নিপানাগময়োস্তীর্থ- 
মৃষিজুষ্টজলে গুরাবিত্যমরঃ| তন্মীচ্চ শুশ্রযোস্তন্ত বাসদেবকথাস্ত রুচিঃ 
স্তাদিত্যন্থয়ঃ ॥ ১৬ ॥ 

বিপ্রগণ ! শ্রদ্ধাশীল শ্রবগেচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের সাঁধু- 
সেবা ও পুণ্যতীর্থ নিষেবণ দ্বারাই কৃষ্ণকথায় রতি হইয়া 
থাকে ; অর্থাৎ পুণ্যতীর্ঘ নিষেবণাদি দ্বারা পাঁপক্ষয় হইলে" 
মনুষ্যের সাধুসেবায় প্রবৃত্তি জম্মে ; এবং সাধুসেবা-জনিত 
স্রৃত দ্বারা উক্ত বিশুদ্ধ ধর্মে শ্রদ্ধা হয় ; শ্রদ্ধা হইলেই 
হরিকথা-শ্রবণেচ্ছা হইয়া থাঁকে ; এবং শ্রবণেচ্ছা হইলেই 
হুরিকথাম্বত পাঁনে অভিরুচি ও পরিতৃপ্তি হইয়া উঠে ॥ ১৬॥ 

তে 
2-১-- 
১৬-৯ 



এছ পালি চা 
লিট এসির চস অসিত 

॥ 
ঃ 

* শ্রীমপভাঁগবতমূ । [১্কং--২ অং ' 

্ পাটি বিসিসি ্ শি ৯, না লিপ পি লা স৪ সনি আস উসা্নীসসি ইটা ০০৯০০ 

ধ 

শৃণৃতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ। 
হুদ্যস্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি স্ুহ্ৃৎ সতাম্ ॥ ১৭ ॥ 

“ নষটপ্রায়েষভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া । 
ভগ্বত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তি9্বতি নৈষ্ঠিকী ॥ ১৮॥ 

পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ সতাং স্হৃৎ কৃষ্ণঃ স্বকথা; শৃতাং (জনানাং) হৃদ্যস্তস্থ; (সন্) অভদ্রাণি 

হি বিধুনোতি ॥ ১৭ ॥ 

নিত্যং ভাগবতসেবয়। অভদ্রেষু নষ্টপ্রীয়েমু (সংস্থ ) উত্তমঃশ্লৌকে ভগবতি নৈষ্ঠিকী ভক্তিঃ 
তবতি ॥ ১৮ ॥ 

রী 

ক 

০০০ 

[শ্রীধরস্বামী |] 

ততশ্চ শৃণৃতামিতি পুণ্যে শ্রবণকীর্তনে যস্ত সঃ। সতাং সুহৎ হিতকারী 
হৃদি যান্যভদ্রাণি কামাদিবাঁসনাঃ তানি অন্তঃস্থঃ হদয়স্থঃ সন্ ॥ ১৭ ॥ 

তন্তশ্চ নষ্প্রায়েঘিতি সর্ধাভদ্রনাশম্ত জ্ঞানোত্বরকালত্বাৎ প্রায় গ্রহণং। 
ভাঁগবতানাং ভাগবতশান্ত্রশ্ত ব। সেবয়!। নৈষ্ঠিকী নিশ্চল বিক্ষেপকাভাবাৎ ॥১৮।॥ 

[ছুণিক)।] | 
রুষ্ণোহপি স্বকথাং শৃণুতাং হদিস্কঃ পাঁপানি ধুনোতি ॥ ১৭ ॥ 
ভাগবতসেবয়! নষ্টপ্রায়েঘভদ্রেষু পুংসো ভগবতি নিশ্চল! ভক্তি9ভভবতি ॥১৮॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী | ] 

কথাদ্বারা অস্তঃস্থো ভাবনাঁপদবীং গতঃ সন্। হৃদি অভদ্্রাণি বাসনাঁঃ ॥ ১৭ ॥ 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ভী |] 

ততশ্চ শৃণৃতামিতি ক্রমেণ শ্রবণকীর্তনে উক্তে। ততশ্চ হৃদি যান্যভদ্রাণি 
পাপানি তান্তন্তঃস্থঃ সন্ বিধুনৌতীতি স্মরণং ॥ ১৭ | 

. ফীহাণর চরিতাদি শ্রবণ ব1 কীর্ভন করিলে মানবগণ 
পবিত্র হয়েন, সাধুমাত্রেরই স্হ্ৃৎ সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
চরিত-মাহাত্স্যাদি ধাহার। শ্রবণ করেন, তিনি তাহাদের 
হৃদয়ের অত্যন্তরস্থ হইয়া তত্রত্য রাগাদি বাসনারূপ সমস্ত 
1 অমঙ্গলই বিদূরিত করিয়। থাকেন ॥ ১৭ ॥ 

াসিসিসপাসিতি্সিী সস্তা আতা সি সা আিস্িস্মিরিস্পি সি আতা সস্তা 

8০8. 



১ স্ক-২ অং।] শ্রীমস্ভাগবতম্। ৯৭ 

পলা সিল ও এ সিসি, রস সই সস রি ওল আচ এপি ছি শস্ঠি ক্্তি পরি এসি দি কাটি নস 

তদ]1 রজন্তমে। ভাঁবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে। 

চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্িতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥ ১৯ ॥ 
তদ। রজত তমঃ যে চ ভাবাঃ কামলোভাদয়ঃ এতৈরনাবিদ্ধং চেতঃ সন্বে স্থিতং (সৎ) 

প্রসীদতি ॥ ১৯ ॥ 
সপ পপ সপ সপ ৯ পাস পস্প সপ 

[ গ্রীধরত্বামী |) 

রজশ্চ তমশ্চ যে চ ততগ্রভবা ভাঁবাঃ কামাদয়ঃ এতৈরনাঁবিদ্ধং অনভিভূতং। 
( প্রসীদতি উপশাম্যতি ॥ ১৯ ॥ 

2 
নি শা পস্পাসপীপিশিশীপিশ পেশী পি 

[ চুণিকা ৷] 

তক্কৌ সত্যাৎ কামলোভাদিভিপনাবিদ্ধং চেতঃ সত্বে স্থিভং সৎ উপ- 
শাম্যতি ॥ ১৯ ॥ 

শপ পল পপ িপও + এত পাপী পপি আপন পিপিপি পাশ পিপি পিসতা ০ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 

নষ্টগ্রায়েযু ন তু জ্ানমিব সম্যক্ নষ্টেঘেবেতি ভক্তে নিরগ্গলম্বভাবত্বমুক্তম্ । 
তক্তিরনুধ্যানরূপ?। নৈষ্ঠিবী সম্ততৈব ভবতি ॥ ১৮॥ 

তদৈব ত্রিভূকুনবিভবহেতবেহপ্যকুঞস্বতিরিত্যাদ্যক্ত বীত্যা সর্ববাসনানাশাৎ 
চিত্তং শুদ্ধসত্বমগ্রং সৎ ভগবত্ৃত্বসাক্ষাৎকারযোগ্যং ভ্বতীত্য।হ তদেতি ॥ ১৯ ॥ 

[ প্ীবিশ্বন।+চত্রবত্তা | ] 

ভাগবত্াঁনাং বৈষ্ঃবাঁনাং ভাঁগবতস্ত শাস্তন্ত চ। নষ্টপ্রায়েদ্বিতি'নামাপরাধ- 
লক্ষণন্তাভদ্রস্ত কশ্চন কশ্চন্, গ্রবলো ভাগঃ ক্ষীণত্বং গচ্ছন্ রতিপর্য্যস্তোৎপি 
ভবতীতি ভাবঃ। নৈষ্ঠিকী নিষ্ঠা চিত্তৈকাগ্র্যং তাং প্রান্তা ॥ ১৮ ॥ ৩ | 

এইরূপে, যাহাতে. ভগবানের মাহাত্ম্য, চরিত ও গুণাবলী 
কীর্তিত হইয়াছে, তাদৃশ গ্রন্থের নিয়ত অনুশীলন এবং ভগবদ্- 
ভক্ত জনগণের নিরন্তর সেবাদি দ্বারা বাসন! সমুদ্ায় বিধ্বস্ত- 
প্রায় হইলে পুণ্যশ্লোক ভগবান শ্্রীকৃষ্ণে নৈঠিকী ভক্তি" 
(বিক্ষেপ-পরিশূন্যা নিশ্চল। ভক্তি) প্রাছুর্ভূত হইয়া থাকে ॥১৮॥ 

তৎ্কালে রজোগুণ-সমুস্ভুত ও তমোগুণ-সমুস্ভুত কাম 

ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি মানমিক ভাব সকল ( অসদ্বৃতি 
সকল) চিত্তকে অভিভূত করিতে পারে ন1) স্থতরাং সে সময় 

তি 
১৩ 



৯৮ শ্রীমপ্তাগবতম্ | [১ ম্বং-২ অং। 

৫ ৬ উস 
ক এস সিএ: 

এবং প্রসম্নমনসে। ভগবপ্তক্তিযোগতঃ। 
ভগবত্তত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গন্য জায়তে ॥ ২০ ॥ 

_হগবস্তক্তিযোগন্তঃ এবং পরসম্মমনসঃ (অতএব ) মুক্তসঙ্গস্য ভগবত্তত্ববিজ্ঞানং জায়তে ॥২০। 

[ শ্রীধরস্বামী |] 

তগব্ক্িবোগতঃ প্রসন্নমনসঃ অতএব মুক্তসঙ্গন্য ॥ ২০ ॥ 

[ চুণিক |] 

ততঃ এবং মুক্তমঙ্গস্য পুংসম্তত্বজ্ঞানং ভবতি ॥ ৯ ॥ 

[ শ্ীজীবগোস্বামী। ] 
এবং পূর্বোজ্প্রকারেণ প্রসন্নমনসন্ততো। মুক্তসন্গস্য ত্যক্তকামাদিবাসনম্ত 

ভক্তিযোগতঃ পুনরপি ক্রিয়মাণাৎ তন্মাৎ বিজ্ঞানং সাক্ষাৎকার মনপি বহির্বা! 
ভাঁবনাং বিনৈবান্থভবো যঃ স জায়তে ॥ ২০ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী । ] 

রজন্তমোভ্যাৎ ভাব উৎপত্তির্যেষাং তে বিক্ষেপলয়াদয়ঃ। আদিশব্বাৎ 
ক্রোধমোহমাতৎ্সধধ্যাণি অনাবিদ্ধম অবিরুতং ভবতি তেন বিয়য়েঘ্বরুচ্যা শ্রবণ- 

কীর্ভনাদিষু স্বাদুত্বভাঁণলক্ষণা! রুচির্ভবতীত্যায়াততম্। তেন পুর্বদশায়াং কাম- 
'লোভাদ্যৈ্তীক্ষশরায়িতৈরাবিদ্ধং চেতঃ কথং প্রসীদতু কথং ব৷ কীর্তনাদেঃ 
সম্যগাস্বাদং লভতাং ন হি ব্যথাজর্জরিতন্তান্নীদিকং সম্যক রোঁচতে ইতি 
ভাবঃ।., ততশ্চ সত্বে শুদ্ধসত্মূর্তো। ভগবতি স্থিতম্ আঁসক্তম্ ॥ ১৯ ॥ 

এবমনেন প্রকারেণাসক্জিপূর্বকং প্রতিক্ষণং ভূগবতঃ কৃষ্ণস্ত ভজনং কুর্ববতঃ 
প্রসম্নমনসঞ& উতৎপন্নরতেরিত্যর্থঃ রত্যা বিনা সর্বথ। বিষয়াসংস্পশশ্তান্থৎপত্তে- 
স্তেন বিন! চ মনঃপ্রপাদাসম্ভবাদিতি। ততশ্চ ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রেম! 
তম্মাচ্চ ভগবতন্তত্বন্ত স্বব্ধপগুণলীলৈশ্ব্য্যমাধুর্যান্ত বিজ্ঞানমন্থভবঃ ইত্যন্বসংহিতং 

একমাত্র সত্তগুণনিষ্ঠ সেই চিত্ত প্রসন্ন ও প্রশান্ত (শান্তি- 
'নিকেতন ) হইয়া উঠে ॥ ১৯ ॥ 

এইরূপে ভগবানের প্রতি দৃঢ়তর ভক্তিযোগ নিবন্ধন 
মনুষ্য যখন প্রশান্তহ্থদয় এবং মুক্তনঙ্গ (বিষয়াসক্তি-পরিশূন্য) 
হইয়! উঠেন, সেই সময় তীহাঁর হৃদয়ে ভগবত্তত্ববিজ্ঞান সমু- 
দিত হইয়। থাকে ॥ ২০ ॥ 

০ 
ঠে 35৮--৯ জিপি পাপ ক্ষিা্জপীিকিাসমপী পসপপপপপাপপাপাসাপসাসাসাসিসসপাপপাপপাপপসাসপাপাসপাসাপাসা শাস্তি পু 

€? 



০০ দিত লাস্ট কাটি "উবাই 

র্ ১ স্বং--২ অং] জ্রীমস্ভীগবতমূ | 

ঙ 
পাপন পি কো ছি লা টা সস্তা ভি পাক স্ট ৯০ অানমিপাসিট সর পি 

এ 

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ববসংশয়াঃ | 
ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কণ্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ ২১॥ 

আঁজ্মনি ঈশ্বরে দৃষ্টে এব অস্য হৃদয়গ্রস্থিঃ ভিদাতে সর্ববসংশয়াঃ ছিদ্যস্তে কর্নমাণি চ ক্ষীয়স্তে ॥২১| 

[শ্রীধরম্বামী |] 

জ্ঞানফলমাহ ভিদ্যত ইতি। হৃদয়মেব গ্রন্থিঃ চিজ্জড়গ্রস্থনরূপোহ্হস্কারং। অত. 
এব সর্ষে সংশয়] অসস্ভাবনাদিরূপাঃ। কম্মাণ্যনারবধফলানি। আগ্রনি আত্মস্মরূপ- 
ভূতে ঈশ্বরে দৃষ্টে সাক্ষাৎকৃতে সতি। এবকাসেণ জ্ঞ।নানস্তরমেবেতি দর্শয়তি 0২১1 

[ চুর্নিকা। ] 

ততোহহঙ্কারনাশঃ ততঃ অসম্ভাবনা দিসংশয়নাঁশঃ ততঃ অনারব্ধকর্মাফল- 

নাশ: এতৎ সর্ধং আত্মদর্শনে সতি ভবতি ॥ ২১॥ 

[ প্রীজীবগোম্বামী | ] 

তশ্ত চ পরমানন্দৈকরূপত্বেন স্বতঃ ফলরূপন্তয রিভার ফল- 
মাহ ভিদ্যত ইতি । হৃদয়গ্রন্থিবপাদ্যহঙ্কারঃ। সর্ধবলংশয়াশ্ছিদ্যস্ত ইতি শ্রবধ- 
মননাদি প্রধানানামপি তশ্মিন্ দৃষ্ট এব সর্ব্বে সংশয়াঃ সমাপ্যন্ত ইত্যর্থঃ | তত্র 
শ্রবণেন তাঁবজ্জ্ঞেয়গতাসস্তাবন! ছিদ্যতে। মননেন তাদতবিপরীতভাবনা । 
সাক্ষাৎকারেণাত্মযোগাতাগতসভ্ভাবনবিপরীতভাবনে ইতি জ্ঞেয়ম্। ক্ষীয়ন্তে 
তদিচ্ছামাত্রেণেব তদাভাঁসঃ কিঞ্চিদে তেঘবশিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাখচক্রবর্তা |] 
ভক্তেঃ ফলমুক্তং। জনয়ত্যাণ্ড বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকমিতি যৎ পূর্বমুক্তং 
তদিদমেব জ্ঞেয়ম্। মুক্তসঙ্গস্য উৎপন্নবৈরাগ্যন্ত ॥ ২০ । 

এইরূপ ভগবত্তত্ববিজ্ঞান হইলেই আত্মস্বরূপ ঈশ্বর 
প্রত্যক্ষ হয়েব। ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হইলেই জীবের অহঙ্কার 
বিনাশ পায়, সকলপ্রকার সংশয়ের উচ্ছেদ হয় এবং প্রারন্ধ 
ব্যতীত সমুদায় কন্দই (পাপপুণ্য ) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ 
জন্মান্তরীয় স্থকৃতি-ছুষ্কতি-নিবন্ধন অপ্রারদ্ধ কর্ম সকল, যাহ! 
পরে ভোগ করিতে হইত, তৎসমুদায় আর ভোগ করিতে 
হয় না ॥ ২১॥ 
্স " স্পথ্৫ 

৯৯১. 

গু 
৫ 
ঃ 



১৪৩ জ্রীমস্ভাগবতমূ । [১ ম্বং-২ অং। 
কক কক এম্ব ক ্ ে স্ব 

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়। মুদ1। 
বাস্থদেবে ভগবতি কুর্বস্ত্যাত্মপ্রসীদনীম্ ॥ ২২॥ 

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং পরময়! মুদা ভগবতি বাহদেবে আত্মপ্রসাঁদনীং ভক্তিং 

কুর্বস্তি ॥ ২২ ॥ 

[প্ীধরম্বামী ।] 

অত্র সদাচারং দর্শয়মূপসংহরতি অত ইতি। আত্মগ্রসাদনীং মনঃশোধনীম্ ॥২২॥ 

ছুর্ণিকা ।] 

অতঃ কবয়ে। মুদ্া বান্ুদেবে ভক্তিং কুর্ববস্তি ॥ ২২॥ 

[ প্রীজীবগোন্বামী । ] 

অত্র প্রকরণার্থে সদাচারং দর্শয়নুপসংহরতি অত ইতি । ন কেবলমেব তাবদ্- 
গুণত্বং তস্তাঃ কিঞ্চ পরময়! মুদেতি কর্মানুষ্ঠানবন্ন সাধনকালে সাধ্যকালে 
বা ভক্ঞনুষ্ঠানং ছুঃখরূপং প্রত্যুত স্থখরূপমেবেত্যর্থঃ। অতএব নিত্যং সাধক- 
দশায়াং সিদ্ধদশায়াঞ্চেতাবৎ কৃর্বস্তীত্যুক্তম্ ॥ ২২। 

[ শ্রীবিশ্বনীথচক্রবত্তা | ] 

ইদয়গ্রস্থিরবিদ্য। ভিদ্যত ইতি কর্মকর্তরি গ্রয়োগেণাঁবিদ্যাধবংসে। ভক্তীনা- 
মনন্ুসংহিতং ফলম্। এবমেব ছিদ্যস্তে সর্ধসংশয়াঃ অসম্ভীবনাদিরূপাঃ। আত্ম- 
মীতি ঈশ্বর ইত্যস্ত বিশেষণম্। যদ্বা। আত্মন্তেব মনস্তেব দৃষ্টে কিং পুনঃ সাক্ষা দ্দৃষ্ট 
সতীতি স্ফর্তিসাক্ষাৎকা রাবুক্কৌ। সতাং কৃপা মহৎসেবা শ্রদ্ধা গুরুপদাশ্রয়ঃ। 
ভজনেষু স্পৃহা ভক্তিরনর্থাপগমস্ততঃ॥ নিষ্ঠা রুচিরথাসক্তীরতিঃ প্রেমাথ দর্শনম্। 
হরের্মাধূর্্যানুভব ইত্যর্থাঃ স্থ্যশ্চতুর্দশ ॥ ২১ ॥ 

পরময়। মুদেতি সাধনদশায়ামপি কষ্টাভাব উক্তঃ ॥ ২২ ॥ 

এই.নিমিত্তই জ্ঞানিগণ পরমণ্রীতি সহকারে ভগবান 
। বাস্থদেবে নিয়ত ভক্তি স্থাপন করিয়া থাকেন। এই ভক্তি হই- 
| তেই আত্মপ্রসাদ ( চিত্তপ্রসন্নতা ) অর্থাৎ তগবত্তত্ববিজ্ঞানের 

মূল স্বরূপ প্রশান্তহ্ৃদয়ত। লাভ হয় ॥ ২২ ॥ 
দ্র 



৪৯ 
॥ ২1 শ্রীমন্ভীগবতমৃ। ১০৯ 

এ 

সত্বং রজন্তম ইতি প্রকতেুণাস্তৈ- 
ফুঁক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। 
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ 

তোয়াংসি তত্র খলু সত্বতনোরূ্পীং স্থ্যঃ ॥ ২৩। 
সত্ব রজঃ তম ইতি প্রকৃতে; গুণাঃ। তৈঃ যুক্তঃ পর: পুরুষ; একঃ (অপি) ইহ অসং 

( বিশ্বস্য) স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহর। ইতি সংজ্ঞাঃ ধত্তে। তত্র খলু নৃণ।ং শ্রেয়াংসি সত্বতনো।, 
(বাহদেবাদেব ) স্যঃ ॥ ২৩। 

[ শ্রীধরন্বামী |] 

বান্দেবে ভক্তিং কুর্ধস্তীতি ভজনীষ্বিশেষে! দর্শিতঃ তদেবোপপাদয়িতুং 
ব্রহ্মাদদীনাং ত্রয়াণাম্ একাকআ্বকত্বেংপি বাস্থদেবস্তাধিক্যমাহ সত্বমিতি। ইহ যদ্যপি 
একএব প্রঃ পুমান্ অন্ত বিশ্বস্ত স্থিত্যাদয়ে স্থিতিস্থষ্টিত-শ্ার্থ, সংস্ঞাঁঃ কেবলং 
ভিন্না ধন্তে। হরিবিরিঞ্িহর! ইতি বক্তব্যে সন্ধিরার্ধঃ। তত্র তেষাং মধ্যে শ্রেয়াংসি 
শ্ততফলানি সত্বতনোর্বাস্থদেবাদেব স্থ্যঃ ॥ ২৩ ॥ * 

[ দরীপনী। 2. 
সত্বমিতি। (সৃত্বং সন্তবমিতি চ দ্বিবিধ এব শব্দঃ কোষাদিষু প্রসিদ্ধ). অয়স্তাবঃ-- 

বরহ্মবিষুণমহেশ।নাং ভেদস্তাবন্নান্তেব একঃ পরঃ পুরুষ ইত্যুক্তেঃ। তথাপি যৎ সত্বতনো- 

ব্বাহুদেবাদেব শ্রেয়াংসি স্গ্যরিত্যুক্তং তদ্ংস্তুতারতম্যান্ন কিন্ত গুণতারতম্যাদেব । এবং , 

সনত্বোপাধেত্রক্গণো হরস্য চ সেবয় শ্রেয়াংসি স্থ্যরেবেতি বিচারিতং দশমন্কদ্ধে (৮৮ 

অধ্যায়ে ) হরির্হি নির্ভণঃ সাক্ষাদিতি পঞ্চমঙ্লোকটীকায়াং স্বামিপাদৈরিতি ব্যাখ্যালেশঃ ॥ ২৩ ॥ 

সত্ব, রজ ও তম, এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। পরমপুরুষ 
(পরমেশ্বর ) এক হইয়াও এই পরিদৃশ্টমান বিশ্ব-সংসারের 
সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধনের নিমিত্ত এঁ ত্রিগুণযুক্ত হইয়া! 
হরি, বিরিঞ্ি ও হর, এই তিনটি ( পৃথক্ পৃথক্) নাম ধারণ 
করিতেছেন । অর্থাৎ পিতামহ (বিরিঞ্ি ) রূপে সৃষ্টি, বিষ 
(হরি) রূপে পালন ও রুদ্র (হর) রূপে সংহার করিয়া 
আমিতেছেন। পরস্ত ব্রিগুণাশ্রয় এই দেবত্রয়ের মধ্যে যিনি 
সত্বগুণের আশ্রয়, সেই বাস্থদেব হইতেই মনুষ্যের পরম- 
পুরুষার্থ সাধন হইয়া থাকে ॥ ২৩॥ ৃ 



শ্রীমপ্তাগবতমূ | [১ ক্*ং--২ অং।' 

[ চূর্নিকা ।] 

ইদানীং হরেঃ শ্রেষঠত্বং দর্শয়তি। প্ররুতে: সত্বাদিগুণৈরুক্তঃ এক এব ঈশ্বরঃ 
[স্থিত্যাদ্ার্থং হরিবিরিঞ্িহয়েতিসংজ্ঞাঃ ধত্তে তেষাং মধ্যে বাস্গদেবাদেব নৃণাং 
শ্রেয়াংসি ভবস্তি ॥ ২৩ ॥ ূ 

[ গ্রীজীবগোম্বামী ।] 

তদেবং কর্ণজ্ঞানবৈরাগ্যযত্্পরিত্যাগেন ভগবদ্তক্কিরেব কর্তৃব্যেতি মতম্। 
কর্ম্মবিশেষরূপং দেবতাস্তরভজনমপি ন কর্তব্যমিত্যাহ সপ্তভিঃ। তত্রান্তেযাং 
ক! বার্তী সত্যপি শ্রীভগবত এব গুণাবতারত্বে শ্রীবিষ্ুবৎ সাক্ষাৎ পর- 
্রন্মত্বাভাবাৎ সত্বমাত্রোপকারকত্বাভাৰাচ্চ। প্রত্যুত রজন্তযোবৃংহণত্বাচ্চ বরহ্গ- 
শিবাবপি শ্রেয়োহ্থিভিরে্মোপাস্যাবিত্যাহ সত্বমিতি দ্বাভ্যাম। ইহ যদ্যপ্যেক 
এব পুমান্ অন্ত বিশ্বস্ত স্থিত্যাদয়ে স্থিতিস্ষ্টিলয়ার্থং তৈ: সত্বাদিভিযুক্তঃ 
পৃথক্ পৃথক্ তত্দধিষ্ঠাতা তথাঁপি পরঃ তত্বদসংশ্লিষ্টঃ সন্ হরিবিরিঞ্িহরেতি 

হজ্ঞ। ভিন্ন! ধত্তে। তত্তব্রপেণাবিতভবতীত্যর্থঃ। তথাপি তত্র তেষাং মধ্যে 
শ্রেয়াংসি ধন্ার্থকামমোক্ষতক্ত্যাখ্যানি শুভফলানি সত্বতনোরধিষ্ঠিতসত্বশক্তেঃ 
শ্রীবিষ্ঞোরেব স্থ্যঃ | অয়ং ভাবঃ। উপাধিদৃষ্্যা তৌ দ্বৌ সেবমানে রজন্তমসো- 
ধোরমুদত্বাৎ ভবস্তোহপি ধর্দার্থকাম। নাতিন্থদা তবস্তি । তথোপাধিত্যাগেন 
সেবমানে ভবন্নপি মোক্ষো ন সাক্ষান্ন চ ঝটিতি কিন্ত কথমপি পরমাতআ্মাংশ 

. এবায়মিতানুসন্ধানাভ্যাসেনৈব পরমাত্মন এব ভবতি। তত্র তত্র সাক্ষাৎ পর- 
মাত্মাকারেণাপ্রকাশাৎ তম্মাত্তাত্যাং শ্রেয়াংসি ন ভবস্তীতি। অথোপাধি- 
ৃষ্ট্যাপি শ্রীবিষুণং সেবমানে সত্বস্ত শাস্তত্বাৎ ধর্মার্থকাম! অপি সুখদাঃ। তত্র 
নিষ্ষামত্বেন তু তং সেবমানে সত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানমিতি কৈবল্যং সাত্বিকং 
জ্ঞানমিতি চোক্তেন্মোক্ষশচ সাক্ষাৎ । অত উক্ত স্কান্দে। বন্ধকো। ভবপাশেন 
তবপাশাচ্চ মোচকঃ। কৈবল্যদঃ পরং ব্রহ্ম বিষু্রেব সনাতন ইতি । উপাধি- 
পরিত্যাগেন তু পঞ্চমঃ পুরুষার্থো ভক্তিরেব ভবতি। তশ্ত পরমাক্মীকারেণৈৰ 
প্রকাশাৎ। তস্মাচ্ছীবিষ্ঞোরেব শ্রেয়াংসি স্থ্যরিতি ॥ ২৩॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবস্তা ।] 
এবং কর্মজ্ঞানাদিকমতিক্রম্য ভক্তেরেব যথাকর্তব্যত্বমুক্তম। তখৈব দেব- 

তান্তরোপাসনামপ্যপহায় ভগবানেবোপাস্ত ইত্যুচ্যতে। সচ ভগবানেক এবাপি 
ক্রীড়য়াবতরম্ননেকোইপি ভবতি বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকমিতিদশমাৎ। তন্তাঁবতার! 
দ্বিবিধাঃ চিচ্ছক্ত্যা মায়াশক্ত্যা চ। চিচ্ছক্ত্যা মৎস্যকৃম্মাদয়ো৷ ভজনীয়া এব 

১ মাসাশক্ত্যা চ যে সত্বরজন্তমোভি বিুত্রক্গরুদ্রাস্তেষু বিষ্ঞরেব ভজনীয় * ইত্যাহ 
০৯৫১ 



৬-০১- 

১ ্বং--২ অং। ] ্রীমস্ভাগবতম্। ১০১০ - 

* শ্রীবিশ্বনাথচক্তবর্তী | ] 

সত্বমিতি। ইহ যদ্যপি এক এব পুমান্ আদিপুরুষঃ অস্য বিশ্বস্য স্িত্যাদয়ে. 
স্থিতিস্থষ্টিলয়ার্থং তৈঃ সত্বাদিভিযুক্তএব হরিবিরিঞ্িহরা ইতি সংজ্ঞা ধতে। সন্ধি- 
রার্ষঃ। পর ইতি গুণৈধুক্তোহপি অঠিস্ত্যশক্ত্যা তেত্যো বহিঃ পৃথগবস্থিত্যৈব 
তেষামম্পর্শনাৎ পরঃ অযুক্ত ইত্যর্থঃ। তদপি শ্রেয়ীংসি ভক্তানামভী্াঁনি। তগ্র 
তেষু মধ্যে সত্বতনোঃ। ভেজিরে মুনয়োহথাগ্রে ভগবস্তমধোক্ষজম্। সত্বং 
বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পস্তে যেহ্মু তানিহেত্যুত্তরক্লোকদৃষ্ঠ্য বিশুদ্ধসত্বাত্বধ্শরীরাৎ 
হরেরেব স্থ্যঃ। সংশ্পী চেতাঃ কেবলো নির্ণশ্চেতি। সত্বাঁদয়ো ন সম্তভীশে 
যত্র চ প্রাকৃতা। গুণ! ইতি হরির্হি নির্ণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পর ইত্যাদি- 
শ্রতিম্থতিবিরোধাৎ। হরৌ মায়াগুণন্ত স"স্য যুক্তত্বেহপি তস্যাযোগ এব। 
সত্বপ্য প্রকাঁশরপত্বাদৌদাসীন্তাচ্চ তেন সচ্চিদানন্দবস্তনো। মহাপ্রকাশস্যৌপ- 
রাগানংভবাৎ প্রাকৃতসত্বদ্য ন হি হরিশরীরারম্তকত্ম্। রজস্তমসোত্ব বিক্ষেপ- 
রূপত্বাবরণরূপত্বাভ্যামুংকারকত্বাপকারকত্বাভ্যাঞ্চ তাভ”মানন্দস্য বিক্ষিপ্তত্ব- 
মাবৃতত্বমিত্যুপরাগসংভবাৎ ব্রহ্মকুদ্রয়ৌোরজন্তমন্তন্ত্বমেবেতি তয়োঃ সগুণত্বং হরে- 
নির্তণত্ব্ণ যুক্তিপিদ্ধমেব । নির্ভণত্বেহপি প্রাকৃতসত্বস্য প্রকাশরূপেণ তৎসমীপ- 
বর্তিতয়! তত্র স্থিতত্বাদ্িশ্বপালনলক্ষণন্তদ্বন্ম ওঁদাসীন্তেন হরৌ প্রতীয়তে ৷ ন চ 
তেন তপ্য নিপ্ণত্বং ব্যাহতমিতি বাচ্যং সংযোগসমবায়সন্বন্ধাভ্যাং প্রাকৃতসত্বস্য 
তত্রাসম্তবাঁৎ। সঙ্কমীপ্যসম্বন্ধেনৈব তত্র স্থিতত্বাদিতি। স্বতক্তিজ্তানম্থ্তি সাক্ষাৎ 
কারাদিদানেনৈবাসক্তেব । শ্বভক্কপালনং তু শ্বরূপভূতস্য শুদ্ধসত্বস্য ধর্থো 
জ্রেয়ঃ। কিধচাত্র । ব্র্দণে। হিরণ্যগত্ত্বান্নেতরোহ্নুপপত্তেরিতি ন্যায়েন তস্যে- 
শ্বরত্বাভাবাৎ জীবত্বেন তদ্বতি রজসি পরমেশ্বরস্য যোগাঁৎ তত্রাবেশাদেবাব- 
তারত্বম্। যছুক্তং ব্রহ্মদংহিতায়াং। ভাম্বাঁন্ থাশ্মসকলেষু নিজেবু*তেজ;ঃ শ্বীয়ং 
কিয়ৎ প্রকটয়ত্পি তদ্বদত্র। ব্রক্ধা য এব জগদওুবিধানকর্তা গোবিন্দমাদি- 
পুরুষং তমহং ভজামি ইতি। শিবস্য তু জীবত্বাভাবাদ্গুণযুক্তেশ্বরত্বমেব। যহুক্তং 
তত্রৈব। ক্ষীরং যথা] দধি বিকারবিশেষযোগাৎ্ সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগন্তি 
হেতোঃ। যঃ শস্ভৃতাঁমপি তথা সমুপৈতি কার্ধ্যাদেগাবিন্দমাদিপুরুষং তমহং 
ভজামীত্যতো ব্রঙ্মশিবয়োর্মধ্যে শিবস্যেশ্বরত্বমিতি কেচিদাহুঃ। কেচিত্ত, তৈযুক্ত 
ই(তি নিয়ামকসম্বন্ধেন সংযোগসন্বন্ধেন সামীপ্যসদ্বন্ধেন চ যোৌগো জ্ঞেয়ঃ। তত্র 
সত্বাদীনাং নিয়ামকমন্বন্ধেন যোগে সতি পুরুষঃ ম্বশ্বরূপেণ স্থিতে। নিপুণ এর 
ভবতি। রজসি তমঙ্ি চ সংযোগসন্বদ্ধেন যৌগে স এব পুরুষে ব্রহ্ম! রুদ্রশ্চ 
সগ্ডণ এব ভবতি। সন্বে সামীপ্যসম্বদ্ধেন যোগে স এব পুরুষে! বিষুঃ স্বরূপে 
স্থিতে। নির্ণ এব ভবতীত্যাচক্ষতে । অতএব যোগো নিয়ামকতয়া গুণৈঃ 
সম্বন্ধ উচ্যতে। অতঃ স তৈর্ন যুজ্যেত তত্র স্বাংশঃ পরস্য যঃ ইতি ভাগ্রবতা- 
মৃতকারিকার্থ উপপদ্যত ইতি ॥ ২৩॥ ? 

৯৪ পতি 
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পার্থিবাদ্দারুণে ধুমস্তস্মাদগ্রিন্ত্রয়ীময়ঃ | 

তমসস্ত রজস্তন্মাৎ শত্বং যদ্ ব্রন্মদর্শনমূ ॥ ২৪ ॥ 
পার্থিবাৎ দারুণঃ ধুমঃ তন্মাৎ ব্রয়ীময়ঃ অগ্মিঃ তমসম্ভ রজঃ তন্মাৎ ষ সন্তবং (তৎ সাক্ষাৎ) 

্রহ্গদর্শনং ॥ ২৪ | 

[ শ্রীধরম্বামী। ] 

উপাধিবৈশিষ্ট্যেন ফলবৈশিষ্ট্যং সদৃষ্াস্তমাহ পার্থিবাদিতি । পার্থিবাৎ প্রবৃত্বি- 
গ্রকাশরহিতাৎ দারুণঃ কাষ্ঠাৎ সকাশাৎ ধূমঃ প্রবৃত্তিস্বভাবঃ ত্রয়ীময়ঃ বেদোক্ত- 
কর্মপ্রচুরঃ ঈষৎ কর্ম প্রত্যানত্তেঃ। তন্মাদ্রপি অগ্রিন্ত্রযীময়ঃ সাক্ষাৎ কর্মমসাঁধনত্বাৎ। 
এবং তমসঃ সকাশাৎ রজো  ব্রহ্মদর্শনং ব্রহ্ম প্রকাশকম্। তুশব্দেন লয়াত্মকাত্বমসঃ 
সকাশাদ্রজসঃ সোঁপাধিকজ্ঞানহেতুত্বেন কথঞ্িদ্ব্রহ্গদর্শনপ্রত্যাসতিমা ত্রমুক্তং ন 
তু সর্বথা তত্প্রকাশকত্বং বিক্ষেপকত্বাৎ। যৎ সত্বং তৎ সাক্ষাৎ, ত্রহ্মদর্শনং | 
অতন্তত্তদৃগুণোপাধীনাং হরবক্ষাদীনামপি যথোত্বরূং বৈশিষ্্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৪॥ 

যেরূপ (তমোগুণ-প্রধান স্থতরাং প্রকাশ-ধর্ম-রহিত ও 

প্ররৃতি-ধর্ম-রহিত ) পার্থিব পদার্থ কাষ্ঠ, ( পরস্পর! সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ উদ্দেশ্ট-নাধক হইলেও, তাহা ) হইতে (রজোগুণ- 
প্রধান স্থৃতরাং প্রকাশ-ধর্ম-রহিত অথচ প্রৰৃতি-ধর্-বিশিষ ) 
ধূম (উদ্দেশ সাধনে কিঞ্চিৎ প্রত্যাসন্ন বলিয়া) শ্রেষ্ঠ এবং 
( সত্বগুণ-প্রধান স্থৃতরাং প্রকাঁশ-ধর্ম-বিশিষ্ট) ৰেদৌঁক্ত ত্রয়ী- 
ময় অগ্নি (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উদ্দেশ্য-সাধক ও) সর্বশ্রেষ্ঠ ; 
সেইরূপ (লয়াত্মবক আবরণ-ধর্ম-বিশিষ্ট ) তমোগুণ হইতে 
(তমোগুণের আশ্রয় রুদ্র হইতে ) (প্রবৃতি-ধর্ম-বিশিষ্ট 
অথচ বিক্ষেপ-শক্তি-সম্পন্ন) রজোগুণ ( রজোগুণের আশ্রয় 
ব্রহ্ম! ) ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বিষয়ে (কিঞ্চিৎ প্রত্যাঁসন্ন বলিয়1) 
শ্রেষ্ঠ এবং ( প্রকাশ-ধর্বিশিষউ আবরণ-শক্তি ও বিক্ষেপ- 
শক্তি-পরিশুন্য ) সাক্ষাৎ-ব্রহ্ম-প্রকাশক সত্বগুণ ( সত্বগুণের 
আশ্রয় বিষ্ণু ) পরমপুরুষার্থ-সাঁধন বিষয়ে সর্বাপেক্ষা, শ্রেষ্ঠ- 
তম ॥ ২৪॥ | 



পসরা সির পি সি লিসা উস এ সিসি অসি 

শল্য তর তা রা সিসির 

৯০৫ 

তিমি লিপ ওর টস কো ইসা 

১ স্কং-২ অং।] শ্রীমন্ভাগবতমূ । 

[ দীপনী 1] 
প্রবৃত্তিপ্রকাশরহিতাদিতি । প্রবৃত্তিঃ কর্মারভ্তঃ তস্য হেতুঃ প্রকাশঃ দীপ্তিঃ তদ্রহিতাঁৎ, 

ন হি কেবলদারুসানিধ্যে হোঁমপ্রত্যাসত্তিঃ। এবং লয়াক্মকে তমসি ব্রহ্গজ্ঞানলেশোহপি 

মাস্তি। মধ্যমানাদ্ারণঃ সকাশাৎ ধূমমুৎপন্নং দৃষ্গ্যৎপত্ত্যাশংসয়া হোমারম্তপ্রত্যাসত্তেঃ 

ঈষদ্দিতি। এবং কর্ণম্ঘতাবে রজঙ্গি- কর্মণ। শুদ্ধস্য ব্রঙ্জ্ঞানাশংসা রজসো বিক্ষে”কত্বাৎ ন তথ! 

সর্বদা ব্রন্গপ্রকাশকত্বং কিন্তু ঈষদিতি। প্রকাশস্বভাবে তু সন্ধে সাক্ষাৎ ব্রন্মপ্রকাশঃ যথ! 

অগ্নৌ৷ হোমঃ ইত্যর্থঃ । এতছুপাধিবিষয়বিশেষঃ দশমন্ধন্ধীয়াষ্টীশীতিতম'খ্যানস্য পঞ্চমঙ্লোকীয, 

শ্বামিকৃতটাকায়াং দ্রষ্টব্যঃ ॥ ২৪-_-২৭ ॥ 

| চুণিকা | | 

উপাধিবৈশিষ্টোেন ফলবৈশিষ্ট্যং দশয়তি | যথা কাঁষ্ঠাদ্ধূমঃ প্রবৃত্তিস্বভাবঃ 
তম্মাৎ অগ্মিঃ।এবং তমসঃ সকাশাৎ রজোগুণঃ শ্রে্নুম্মাৎ সন্বগুণশ্চ অতম্তত্বূ- 
গুণোপাধীনাৎ ব্রন্মাদীনাং শৈষ্ট্যযুন্তরোত্তরমুক্তম্ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ 

পাপা শিস পশিসপিপপিপ এ? শপ পাপা পিতা ০০ পাপ এপ পেপসি পা 

| শ্রীজীবগোস্বামী । ] র্ 
অত্র তু যত ত্রয়াণামভেদবাক্যেনোপজপ্তমতয়ো বিবদ্বস্তে তত্রেদং জ্মঃ। 

যদাপি তারতম্যগিদমধিষ্টীনগতমেৰ অধিষ্ঠাতা তু পরঃ পুরুষ এক এবেতি 
ভেদৃাসস্তবাৎ সম্যামেবাভেদবাঁক্যং তথাপি তস্য তত্র তত্র সাক্ষাত্বাসাক্ষাত্ব- 
ভেদেন প্রকাশেন তাঁরতম্যং ছুনিবারমেবেতি সদৃষ্টান্তমাহ পার্থিবাদিতি। 
পার্থিবাৎ ন তু ধূমবদংশেনাগ্েয়াৎ। তত এব বেদোক্তকন্মাণঃ সাক্ষাত প্রবৃত্তি- 
প্রকাঁশরহিতাৎ দারুণঃ যজ্জীয়াৎ মস্থনকাষ্ঠাৎ সকাশাৎ অংশেনাগেয়ো ধৃম- 

রয়ীময়ঃ | পূর্ববাপেক্ষয়া বেদোক্তকন্মীধিক্যাবির্ভাবাস্পদম্। তন্মার্দীপ স্বয়মপ্রি- 
্ত্রয়ীময়ঃ | সাক্ষাত্তদুক্ত কন্মাবিভ্ভাবাম্পদম্। এবং কাঠ্ঠস্থানীয়াৎ সত্বগুণবিদৃরাৎ, 
তমসঃ সকাশাতৎ ধুমস্থানীয়ং কিঞ্চিৎ সত্বসন্নিহিতং রজোব্রদ্ষদশনম্। বেদোঁক্- 
কর্মস্থানীরস্ত ত্রহ্মণস্ত তত্তদবতারিণঃ পুরুষন্ত প্রকাশদ্বারম্। যদগ্রিস্থানীয়ং 
সত্বং তৎ সাক্ষাদ্ত্রক্গণে। দর্শনম্। সাক্ষাদেব সম্যক্ তত্তদ্গুণরূপাবিভাবদ্বারম্। 
অত্র দারুস্থানীরং তমঃ ধ্মস্থানীর়ং রজঃ অগ্রিস্থানীয়ং সত্বং ত্রযুযক্তকর্স্থানীয়ং 
ব্রহ্ম | পার্থিবাদিতি | যথা ধূমোহংশেনাগ্েয়ো ভবতি দার তু তথা নেতি । *তত্র 
স্বল্পং ত্রয়ীময়ত্বং ভবতি । এবং রজসঃ সত্তুসপ্রিহিতত্বং তথ। তমসে। নেতি ব্রহ্গ-: 
সন্নিহিতত্বং শ্বল্নং জ্ঞেবং। ততশ্চ ত্রয্যুক্তকম্মন বথাগ্লাবেব সাক্ষাৎ প্রবর্ততে 
নান্রোস্তদ্বৎ পরব্রহ্মভূতে! ভগবানপি সত্ব এবেত্যর্থঃ। অতো ব্রদ্শিবয়োর্থয়ো- 
রসাক্ষাত্বং শ্রীবিষ্ঠোস্ত সাক্ষাত্বং সিদ্ধমিতি ভাবঃ | তথা চ শ্রীবামনপুরাণে ব্রহ্ম 
বিষ্ীশরূপাঁণি ত্রীণি বিষ্ঞোর্মহাত্বনঃ | ব্রঙ্গণি ব্রহ্মরূপঃ স শিবনধপঃ শিবে 
স্থিতঃ। পৃথগেব স্থিতো দেবে! বিষুরূপী জনার্দন ইতি । শু শীদশমে চ। শিব 

ৃ 
ৃ 

্ 
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(9৯- পাপ সাপ পিস ০৫১ ০৯৯ সতী পপির উপ সস ডি পিল সারা পা রি 

১০৬ শ্ীমদ্ভীগবতমূ [১ স্কং--২ অং। 

[ শ্রীজীবগোশ্বামী |] 

'শক্কিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গে! গুণসংবৃত ইত্যাদৌ হরিহি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ 
প্রক্কতে: পরঃ। স সর্ধদৃপগুপত্রষ্টা। তং ভজনিপ9ণে! ভবেদিতি । অতএব শ্রীবিষ্ঞো- 
রেব পরমপুরুষেণ সাক্ষাদভেদোক্তিঃ। স্যজামি .তন্নিযুক্তোহ্হমিত্যাদিন। 
দ্বিতীয়ে। তদুক্তং সউ এব বিষ্ুুরিতি। শ্রুতিশ্ঠ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোশকাময়ত 
অথ নারারণাদজোইজায়ত। যতঃ প্রজাঃ সর্ধাণি ভূতানি ৷ নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম 
তত্বং নারায়ণঃ পরম্। খতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলমিতি । একো! 

নারায়ণ আসীন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ। স মুনির্ভূত্বা মমচিস্তয়ৎ তত এবৈতে ব্যজা- 
যম্ত বিশ্বে। হিরণ্যগর্তোহপ্রিব্বরুণরদ্রেন্্রা ইতি চ। এবং ভ্রিবেদীপরীক্ষায়ামপি 
শ্রীবিষ্োরেবারাধ্যত্বং স্পষ্টম্। এবং ভগব্দবতারানুক্রমণিকান্থত্রাণাঁং ভেদ- 
মঙ্গীকৃত্যৈব কেবলশ্রীদত্তস্ত গণনা গোমদুর্দাসসোন্বগণন। | তদেবং প্রীবিষ্ঞো- 
রেব সর্ধোত্কর্ষে স্থিতে যন্ত্র শ্রবিষ্শিবরোর্ভেদে নরক শ্রায়তে 
তদটৈকান্তিকবৈঞ্ণবশান্ত্রত্বাদনৈকান্তিকবৈষ্বপরমেব। তদ্বিপরীতং হি শ্রায়তে 
পাগ্মোত্বরথগাঁদৌ। বস্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব 
বীক্ষেত স পাৰণ্তী ভবেদ্ঞবশিত্যাদি । তথ! চ বিঝ্ধন্মোত্তরান্তে লিঙ্গ্ফোট- 
নৃসিংহোপাখ্যানম্। বিঘ্বক্মেননামা বিগ্রঃ কশ্চিদেকীস্ত বিষুভক্ত আদীৎ। 
তন্ত পৃথিরীং ভ্রমতো। দৈবাৎ কেনচিদ্গ্রামাধ্যক্ষপুত্রেণ মিলনমভূৎ। তয়োঃ 
ংকথ। চেরম্। দেবকম্মণ্যশক্তিম্মে তাত পুজয শঙ্করং ৷ দ্রেবজায়তনং গত্বা তত্র 

তাত প্রতিষ্ঠিতম্। লিঙ্গমন্তি জুরেশস্ত মহাদেবশ্ত নিম্মলম্। এবমুভ্ডঃ প্রত্যুবাচ 
- বয়মেকা স্তিনঃ শ্রতাঃ। চতুরাত্মা হরিঃ পুজ্যঃ প্রাহ্ভাবগতোহ্থবা । পুজরামশ্চ 

নৈবান্যং তম্মাত্বং গচ্ছ মাচিরমিত্যাদিক। ততো গ্রামাধ্যক্ষপুত্রে তস্ত বিদ্ব- 

ক্সেনম্ত শিরশ্ছেত্তমুদ্যতে তদ্ধস্তেন মৃত্যুমনভীপ্দন্ স ইদং বিচাঁরয়ামাস। ভবতু 
তত্রৈব গচ্ছাম হাঁত। ততো লিঙ্গনমীপং গত্বা তাশ্রন্নধিষ্ঠানে শ্রানুমিংহায় নম 
ইতি পুষ্পাঞ্জলৌ বিক্ষিপ্তে তত শ্রত্বা পুনঃ শিরশ্ছেত্ত,মুদ্যতস্ত তলিঙ্গং ক্ফোটিয়িত্বা 
নির্গতেন শ্রীনৃদিংছেন সপরিবারস্ত গামাধ্যক্ষপূত্রন্ত শিরাংনি চ্ছিম্নীনীতি। তদেত- 
দুক্তম্ স্কান্দে। শিবশাস্ত্রেযু তদ্গ্রাহ্ং ভগবচ্ছান্রযোগি বদিতি । মোক্ষধন্মে 
নারায়ণীয়োপাখ্যানে । সাংখ্যঞ্চ যোগশ্চ সনাতনে দ্ধে বেদাশ্চ সর্ষে নিখিলে- 
ইপিঙ্ রাজন্। সর্ব্ৈঃ সমস্তের্খযিভিনিরুক্ো নারায়ণে! বিশ্বমিদং পুরাণমিতি। 
"মহাভারতে । যন্ত বিষুণং পরিত্যজ্ট মোহাদন্যমুপাসতে । স হেমরাশিমুৎ- 
স্থজ্য পাংশ্ুমুষ্টিং গ্িঘ্বক্ষতি ॥ অতএবোৌক্তং শ্ীনারদেন। অবিশ্মিতং তং 
পরিপূর্ণকানং স্বেনৈৰ লাভেন সমং প্রশান্তম্। বিনৌপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ ৃ 
শ্বলাস্থুলেনাতিতিতর্তি সিল্ধুম্ ॥ শ্ীহগ্বংশে | হরিরেব সদা ধ্যেয়ো ভবস্তিঃ 
সত্বসংস্থিতেঃ। বিষু্মন্ত্রং সদ! ৰিপ্রাঃ পঠধবং ধ্যাত কেশবমিতি । অতএব 

বিষুসন্ত্রজাপকন্তাধিক্যং শ্রীনৃিংহতাপন্যাং শ্রুতৌ। অন্ুপনীতশতমেকমেকে- 

পা সাস্পসটিপ উপ সিসির সপ সিসি সপ সা 

পাম্পি সিসি সিল স্পাস্সস্টিলাস্পিলসিি স্পিরিট সি সত 
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নোঁপনীতেন তৎসমম্। উপনীতশতমেকমেকেন গৃহস্থেন তৎসমম্। গৃহস্থশর্তা 
মেকমেকেন বানপ্রস্থেন তৎসমম্। বাঁনগ্রস্থশতমেকমেফেন যতিন! ত্সমম্। 
যতীনাং শতং পুর্ণমেকেন কুদ্রজাপকেন ততৎসমম্। ক্ুদ্রজীপকশতমেকমেকে- 

নাধর্বাফিরসশিখাধ্যাপকেন ততৎসমম্। অথর্বাঙ্গিরসশিখাধ্যাপকশতমেকমেকেন 
মন্ত্ররাজাধ্যাপকেন ততৎ্সমমিতি। মন্ত্ররাঁজশ্চ শ্রীনৃসিংহমন্ত্র এব! অতএবোক্তং 
বাদাহে। জন্মাস্তরসহজেষু সমারাধ্য ষধ্বজম্। বৈষ্ঞবত্বং লভেদ্দীমাঁন্ সর্বপাপ- 
ক্ষয়ে সতীতি। বস্তু, শ্রীভাগবত এব ব্রয়াণামেকভাঁবানা, যো ন পণ্ততি বৈ ভিদাস্। 
সর্বভূতাত্মনাং ব্রদ্ধন্ সশান্তিমধিণন্ছতীত্যাদি । তৎ খলু্রীবিষ্টোঃ সকাশাৎ 
অন্ঠাস্বাতন্বাপেক্ষযৈব ৷ তদুক্তং শ্রীবন্ষণা | হঙ্গামি তম্িযুক্তোহহং হরো হরতি 
তদ্বশঃ | বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধুগিতি | জীসঙ্বর্ষণেন চ। ব্রহ্ম! 
ভবোইহমপি বস্ত কলাঃ কলায়া ইতি । যতপাদনিঃস্যতসরিতপ্রবরোদকেন 
তীর্থেন মুদ্ধযধিকৃতেন শিবঃ শিবোহ্ভু্দিতি চ এতদ্ভি-প্রত্যৈবোক্তং পান্সে- 
ইপি। শিবন্ত শ্রীবিষ্ঠোর্ধ ইহ গুণনামাদিনকলং ধিয়া ভিন্নং পশ্তেৎ স খলু 
হক্সিনামাহিতকর ইতি । অত্র শ্রীবিষ্ুনেতি তৃতীয়ায়৷ অনির্দেশাদত্রৈব শ্রীশব্দ- 
দানাচ্চ শ্রীমতঃ সর্বশক্তিযুক্তবিঝ্ঠোঃ সর্বব্যাপকত্বেন তন্নাস়্ন্তম্মাদ্ যঃ শিবস্ত 
গুণনামাদিসকলং ধিয়! শ্চিন্নং স্বতন্ত্র পশ্যেদিভ্যর্থঃ। অতো মার্কগ্েয়ং প্রতি 
শ্রীশিববাক্যঞ্চেদঞ্কমব | ন তে মযাচ্যুতেহজে চ ভিদ্বামণুপি চক্ষতে। নাত্মনশ্চ 
পরশ্তাপি তদ্ষুদ্মান্ বন্মমীমহি। তত্তেভ্যোহপি সর্বত্র সমদৃষ্টিভ্যে! বয়ং যুক্মানে 
ঈমহি প্রিয়ত্বেন জাঁনীন ইতি । অথ ভাগবত! যুয়ং প্রিয়াঃস্থ ভগবান যথা। 
ন মদ্ভাগবতানাঞ্চ প্রেয়ানন্যোহস্তি কহিচিদিতি চতুর্থে তন্তৈবোক্তেঃ । অতএব 
তংপুর্ব্বম্। নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্লাপি ব্রঙ্গধির4মোক্ষমপুযুত | ভক্তিং পরীং ভগবতি 
লব্ধবান্ পুরুষেহব্যয় ইতি শ্রীশিবোক্তমহি্মভক্ক্যা ভগবতি সমাধিস্থস্য তত্ত, 
দেব্যৈ মহিমদর্শনার্থং হৃদি চ্ছলেন স্বয়ং শিবে প্রবিষ্টে বিরতির্জাতা। যথোক্তং 
কিমিদং কুত এবেতি সমাধেব্বিরতো! যুনিরিতি। তচ্চাঁন্যথ। ন সম্ভবতীতি । 
শ্রুতৌ চ শ্রীবিষ্ণোরেব সর্রবোৎকর্ষ উক্ত£। যং কাঁময়ে তমুগ্রং কৃণোমি তং 
ব্রহ্মাণং তং স্থধামিত্যাদিন।। তন্মাত্দীরত্বেনৈব ব্রহ্মরুদ্রভজনে ন দোষঃ। 
সআদিদেবে! ভজতাং পরো গুরুরিতি । বৈষ্ণবানাং যথ! শত্ভৃরিত্যাদ্যঙ্গী- 
কারাঁৎ। যথানুষ্ঠিতং শ্রীপ্রহলাদেন। ততঃ সম্পূজ্য শিরস। ববন্দে পরমেষ্ঠিনম্।* 
ভবং প্রজাঁপতীন্ দেবান্ প্রহ্লাদো ভগবৎকল! ইতি। শ্্রীযুধিষ্ঠিরেণ চ। 
ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাঁজকুয়েন পাঁবনীঃ। যক্ষে বিভৃতীর্ভবতস্তৎ সম্পায় 
নঃ প্রভো ইতি। শ্বতন্বত্বেন ভজনে ভৃগুশাপে! ছুর্ত্যয়ঃ। যথা] চতুর্থে। 

১ ভূগুঃ প্রত্যস্থজচ্ছাঁপং ব্রহ্মদণ্ডং ছুরত্যয়ম্। ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমন্থ- 

ব্রতাঃ। পাবপ্ডিনস্তে ভবন্ত সচছান্তরপরিপন্থিন ইত্যাঁদি। বেদবিহিতমেবাত্র ভব- 
৬... পোলার সত পসটিসিসির ২৫ 5 সি চর ি্লীিসিরাছি লাপ্টিত সপাসিলীপস লাস 
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শ্রীজীবগ্গোম্বামী। ] 
'ব্রতমনুদ্যতে । অন্যবিহিতত্বে পাষগিত্ববিধানীযোগঃ স্যাৎ পুর্বত এব পাঁষত্ডিত্ব- 
সিছ্বেঃ। তম্মাৎ ম্বতন্ত্রত্বেনৈবোপাসনারামক়ং দোষঃ | যতশ্চ তত্রেব তেন 
শ্রীজনার্দিনস্যৈব বেদমূলত্বমুক্তমূ। এষ এব হি লোকাঁনাং শিবঃ পন্থাঃ সনাতনঃ। 
যং পূর্বে চানুস্তকুর্যৎ প্রমাণং জনার্দন ইতি । এষ বেদলক্ষণঃ । যৎ প্রমাণং যত্র 
মূলমিত্যর্থঃ। শ্বতক্ত্রোপাসনায়াং তত্প্রাপ্তিঃ শ্রীগীতোপনিষতম্বেব নিষিদ্ধী। 
যেহপ্যন্তদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্থিতাঃ। তেইপি মামেব কৌস্তেয় বজন্ত্যবিধি- 
পূর্ব্বকম্॥ অহং হি সর্বযজ্ঞীনাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানস্তি 
তত্বেনাতশ্চ্যবস্তি তে॥ যান্তি দেবত্রতা দেবান্ পিতুন্ যাস্তি পিতৃতব্রতাঃ । 
ভূতানি যান্তি ভৃতেজ্যা ষাস্তি মদ্যাজিনোহপি মামিতি। অবজ্ঞাদিকন্ত সর্ববথ| 
পরিহরণীয়ম্। যথা পাদ্মে। হরিরেব সদাঁরাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে 
্রহ্মরুত্রীদ্য। নাঁবজ্ঞেরাঃ কদাচন ॥ শ্রীভগবদ্ধীক্ঞ্চ। যো মাং সমর্চয়েনিত্য- 
মেকান্তং ভাবমাস্থিতঃ | বিনিন্দন্ দেবমীশাঁনং সযাঁতি নরকং প্রুবং ॥ গৌত- 
মীয়ে চ। গোপালং পুজয়েদ্যস্ত নিন্দয়েদন্যদেবতাম্। অন্ত তাবৎ পরো ধর্মঃ 
পূর্বধন্মো৷ বিনশ্ততি ॥ হয়শীর্ষ মাং পথি দেবহেলনাদিতি শ্রীনারায়ণবন্মনণি 
তদাগঃপ্রার়শ্চিত্ম্। চতুর্থে নন্দীশ্বরশীপশ্চ সংসরন্ষিহ যে চাদুমন্থুসর্ধাবমানিন- 
মিতি। অত্র বিশ্বেষজিজ্ঞাস।৷ চেৎ পরমাত্মভক্তিসন্র্ভে দৃশ্যো। তছুক্তং ব্রহ্গ- 
সংহিতায়াম্। ভাশ্বান্ যথাশ্মদকলেধু নিজেবু তেজঃ দ্বীয়ং কিন্নৎ প্রকটয়ত্যপি 
তদ্বদত্র। ব্রহ্মা য এবজগদগুবিধানকর্তভা গোবিন্বমাঁদিপুরুষং তমহং ভজামীতি । 
দীপাচ্চিরেব হি দশাত্তরমভ্যুপেত্য দীপায়তে বিবৃতহেতুসষানধর্ধ!। যন্তাদুগেক 
হি চ বিষ্ণতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি। ক্ষীরং যথা 
দধিবিকারেভ্যাদি। ন চ দধিদৃষ্টান্তেন বিকারিত্বমায়াতি তন্ত শ্রুতেস্ত শব্দ- 
মূলত্বাদিতি স্তায়েন মুহুঃ পরিহৃতত্বাৎ। যণোক্তং যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতে- 
মুদি বাঁ বিরুতাদিতি। দৃষ্টান্তত্রয়েণ তু ক্রমেণেদং লভ্যতে। সুর্্যকান্তস্থানীয়ে 
ব্রক্ষোপাধো সুরধ্যস্যেব তন্ত কিঞিতপ্রকাশঃ। দধিস্থানীয়ে শল্তৃুপাঁধৌ ক্ীর- 
স্থানীয়স্ত ন তাদৃগপি প্রকাশঃ । দশাস্তরস্থানীয়ে বিষ্ণপাঁধো তু পুর্ণ এব 
প্রকাশঃ ॥ ২৪ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 

আবরণবিক্ষেপপ্রকাশধর্্মাণাং তমোরজঃসত্বানাং যথোভ্তরং শৈষ্ঠ্যং তথা 
সত্বস্য শুদ্ধসত্তে গ্রাতিকুল্যাভাবঞ্চ সদৃষ্টান্তমাহ। পার্থিবাঁৎ স্ববৃতিগ্রকাশপ্রবৃত্তি- 
রহিভাৎ দারুণঃ কাষ্ঠাৎ সকাশাৎ ধুমঃ প্রবৃত্ভিস্বভাঁবঃ শ্রেশ্ঠস্তস্মাদপ্য্িঃ 
প্রবৃত্তিপ্রকাশধন্মরকঃ বেদোঁক্তকর্মাসাধনত্বাজ্রয়ীময়ঃ ৷ এবং তমসো লয়াত্মকাৎ 
রজে। বিক্ষেপকং শ্রেষ্টম্। তল্মাদ্পি সত্বং লয়বিক্ষেপশূন্যং ব্রন্ধদর্শনম্। সত্বাৎ 
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ভেজিরে মুনয়োহ্থাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্। ৃ 

সত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে বেহনু তাঁনিহ ॥ ২৫ ॥ 
অথ অগ্রে মুনয়ঃ বিশুদ্ধং সত্্বং ভগবন্তম্ অধোক্ষজং ভেজিরে। (অতঃ) যে তান্ অনু 

; (অনুবর্তত্তে তে) ইহ ক্ষেমায় কল্পন্তে ॥ ২৫। | € 

চে 

[শ্রীণ্রস্বামী | ] 

বাঁস্ছদেবে ভক্রে পুর্বাচারং প্রমাণয়তি ভেজিরে তি । অথ ্সতো! হেতো, 
অগ্রে পুরা বিশুদ্ধসব্বমূর্তিং ভগবস্তমধোক্ষজদ্। অতো যে তাননুবর্তৃস্তে তেইপি 
ইহ সংসারে ক্ষেমায় কলন্তে ॥ ২৫ ॥ 

তিাস্সিপি সি সির সি রস 

| শ্রীজীবগোশামী |] 

দেবতান্তরপরিতা।:গনাঁপি ভগবন্তক্তৌ সদাঁচা্রং প্রচ্পগয়নি ভেজির ইতি । 

সতবং বিশুদ্ধং বিশুদ্্বায্মকমুর্ভিং ভগবস্তমূ। প্রারৃতসত্বাতীতত্বঞ্চ তন্ত বিৰৃতং 
তগ্বৎসন্র্ভে সগুদশাধিকশততমবাঁক্যমারভ্য দষ্টব্যম্ ॥ ২৫ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রব্তা। ] 

সংজায়তে জ্ঞান্মমিত্যাদেঃ শুদ্ধসত্বে তদ্য প্রাতিকুল্যাভাবেনোপরাগাঁভাঁব 
উক্তঃ। তেন ব্রহ্গদর্শনে তদ্য ব্যবধায়কত্বাভাব এব সাঁধকত্বমৌপচারিকং 
ভক্ত্য। বিন! ত্রহ্মদর্শন।সম্ভব ইত্যগ্রিমগ্রন্থে প্রতিপাঁদনাৎ। এবঞ্চ আনন্দো ' 
বহ্ষণে! রূপমিতি পরমেশ্বরস্তানন্দরূপত্বাৎ। মায়! পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমাঁনা 
ইত্যাদের্মায়াগুণানাং রজঃসত্বতমসাং পরমেশ্বরম্পর্শে ম্বতঃ সশমর্থ্যাভাবাৎ 
পরমেশ্বরেণৈব স্বেচ্ছয়া তথ্খপর্শে স্বীক্কৃতেহপি বহ্গণি বিক্ষেপবিশিষ্টো। বিষ্কৌ 
প্রকাঁশবিশিষ্টঃ শিবে আবরণবিশিষ্ট আনন্দ ইত্যত আনন্ন্ত প্রকাশযুক্তত্বে ন 
ক্ষতিরিতি বিষুরেবোপাস্ত ইতি বিবেকঃ। অত্র দারুণি শুদ্ধতেজন উপলব্ধে- 
ধূমে তু তদগ্থপলবেধূমস্থানীয়াদ্রজসঃ সকাঁশাৎ দারস্থানীয়ং তমঃ শ্রেষ্ঠং তৎ- 
কার্ধ্যন্যুপ্তাবপি কেবলাত্মাস্থভবাদিঘি রজস্তমোগুণবতোর্রদ্রত্রয়োর্মধ্যে কদ্র 
এব শ্রেষ্ঠ ইতি কেচিদাহুঃ। অতো! ভগবদবতারত্বে ত্রয়াণাং সাম্যং গুণোপ- 

পূর্বকালে মুনিগণ, এই নিমিতই, বিশুদ্ধ. সত্বমূর্তি 
অধোঁক্ষজ ভগবান বাস্থদেবের উপাসনা করিতেন । এক্ষণেও 
এই সংসারে ফাঁহারা তাহাদের অনুবর্তন করেন, তীহারাও 
পরমপুকুষার্থ প্রাণ্ড হইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥ 

চা 

3 ণ 
শা সপ্ন সরা উপস্প ্পাপাসানপা সা সপসপি্িপাপান্পাসপসটিস্পিস্সপিলাসসী ৬০ সপা্ সতি্পাী ৭ ওত সী ৯তাসসাসিগাএাসরাসিরাি পা উল গািপা রািত ৮98 



, ১১৩ শ্রীমস্ভাগবতম্ । [১ স্কং--২ অং। 
রঙ 

শা মিস্টি এ লি লা এসি ৬০ এোিলীতি ৯০ ৯ ০৯ পাখি পি লী পা লা লা লা ৫ ৭৯ পচ লি তাস্িতি আসি পা পা? নাছ ৮৬ লস ৩৬ টা লাখ পাস পািতস্টি পিরিত রা ছি ইওর এসি নী উপর কা ও 

|. সুমুক্ষবেো ঘোররূপান্ হি ভূতপতীনথ | 
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজ্তি হানসুয়বঃ ॥ ২৬ 

অথ মুমুক্ষবঃ ( জনা; ) অননুয়বঃ (সন্তঃ) ঘোররূপাঁন্ ভূতপতীন্ হিত্বা শান্তাঃ নারায়ণ- 

ৃ কলা? ভজন্তি হি॥ ২৬॥ 
পপ 

[শ্রীধরস্বামী।] 

নন্ু অন্যানপি কেচিস্তলস্তে! দৃ্তন্তে । সত্যম্। মুমুক্ষবস্ত অন্তান্ ন ভজন্তি 
কিন্তু সকামা এবেত্যাহ মৃযুক্ষব ইতি দ্বাভ্যাম্। ভূতপতীনিতি পিতৃপ্রজেশাদীনা- 

' মুপলক্ষণম্। অনন্যবঃ দ্বেবতান্তরানিন্দকাঃ সম্তঃ ॥ ২৬ ॥ 
ৃ 
€ 
ৃ 

ৃ 
€ 
€ 

১০ 

[ চুণিকা।] 

অতঃ মুযুক্ষবে। মুনয়ঃ ভগবস্তং ক্ষেমায় ভজন্তি ॥ ২১॥ 

[শ্রীজীবগো স্বামী |] 

নন্বগ্তান্ ভৈরবাদীন্ দেবানপি কেচিদ্তজন্তো দৃশ্টাস্তে। সত্যম্। যতস্তে সকাঁমাঃ 
কিন্তু মুমুক্ষবোহপ্যন্তান্ন ভজন্তে কিমুত তত্তক্ত্যেকপুরুষার্থা ইত্যাহ মুমুক্ষব 
ইতি ॥ ২৬॥ ৃ 

গা ৯ ০৯ পপ অপ ক পাপ পপপপপপপপ ০৯ ক শিপ িিপপপশীপা 

[শ্রী ্বিখনাথচনরবর্তী।] 

রাগাঁন্ুপরাগাঁভ্যামসামাঞ্চেত্যভেদভেদ'প্রতিপাঁদকাঁনি পৌরাণিকবাক্যানি সঙ্গম- 
নীয়ানি। অত্র অসঙ্গোহায়ং পুরুষ ইতি শ্রুতে:। পরমাত্মা জীবাত্মা চ যদ্যপি 
্বরূপতো গুণসঙ্গরহিত এব ভবতি তদপি পরমাত্মনশ্চিন্মহোদধিত্বাৎ পরমে- 
শবরত্বাৎ স্বাঁতন্ত্যাৎ স্বৈরলীলত্বাচ্চ। স্বেচ্ছয়ৈব ক্ককর্তৃকেণ গুণম্পর্শেন শত্তৃত্বে 
সতি গুণকার্য্যক্রোধাদিমত্তেহপ্যাত্মারাঁমত্বমসংসারিত্বং স্বাজ্ঞানাপচয়শ্চ ভবতি । 
জীবাম্বনস্ত চিৎকণত্বাদল্প প্রকাশ কত্বাদীশিতব্যত্বাদস্বাতত্্রযাদল্নবলত্বাচ্চ গুণকর্তৃক 
এব তৎস্পর্শে সতি স্বজ্তানলোপঃ সংসারশ্চ ভবতীতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ২৪ ॥ 
অথ অতএব বিশুদ্ধং সব্বং স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিরেব তন্ময়ং বিদ্যাবিদ্যাত্যাং 
টি ইতি গোপাঁলতাপনীশ্রতেঃ। ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধপক্ষাবিতি স্বৃতেশ্চ। 

স্পপপাাপাপাশাত তি উপশপি্পত  পাপ্পপাশী শা তি পি জাপা পক পপি পাপাশপীপ শপ 

্পিস্পিস্পিতি্ সিটি ও আানিাস্পিসিলি িসপিসিওা সা সি িপাস্পি্পিস্পিস্পি সত সিসপিস্পিস্তাসি সি 

মুযুক্ষুগণ ঘোররূপ ভূতপতি সকলকে পরিত্যাগ করিয়! 
প্রশাস্তমূর্তি নারায়ণ ও তদবতারেরই উপাসন। করিয়া 
থাঁকেন। পরজ্ত তাহারা কদাঁচ অন্যান্য দেবতাঁর নিন্দ 
করেন না ॥ ২৬॥ 

৮ রর রি ৮ 
৮ এ আসিরািলাস্লি উদার অপ ঈসিলপীসিপাসিদি 2 সিরাপ পাপা দিসি পিসি সিসির সিনা সিল অপ পাপা আপ সপ্হান্ছিন্্ডি নিত অমিত সামী 

ন ন্ 

উপ ২০৮ 



৮৬টি ৪ 
১ ক্বং২ অং।] শ্রীমস্ভাঁগবতম্ 

1 রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ। 
ূ পিতৃভূত প্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্য গ্রজেপ্দবঃ ॥ ২৭ ॥ 
! রজন্তমঃপ্রকৃতয়ঃ (অতএব ) সমণীলাঃ (নাঃ) শ্রিয়েশ্বধ্য প্রজেপ্লবঃ (সস্তঃ ) পিতৃতৃত- 

; প্রজেশাদীন্ ভপ্তি বৈ॥ ২৭। 

[ শ্রীপরশ্বামী |] ৃ 
ৃ রূজস্তমসী প্র্তিঃ স্বভাবো যেষাং তে ₹তএা পিতৃভৃতাদি*, ভঃ সমং নীলং 

| যেষাং তে। শ্রিনা সহ তররর্য্যঞ্চ গ্রজাশ্চেগ্ান্তীতি তথা তে ॥ ৯৭ ॥ 
স্পা পপ 4 পাপা ৩ 

[ চুণিক |] 

আস্ত সি ৯০ তত সিস্ট সিস্ট হাসিটা সি জপ সিতা সিটি সর লিস্ট অসিত ৯০ পিসি 

রজন্তমংপ্রকৃতরঃ শিরৈশ্বর্য্য প্রজেপ্গবঃ সন্তুঃ দি তভূতাদীন্ ভজন্তি ॥ ২৭ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী | | ৃ 
১ 

ননু কামলাভোইপি লক্ষমীপতিভঙনে তবত্যেব তহি কথনমন্তাংস্তে ভনস্তে 
তত্র।হ রজ হতি। রজন্তম.প্রক্তিখেটনব পিত্রাধ1ভঃ সমং শ্ীলং বেষাম্। সম- 
শীলত্বাদেন তদ্ুজনে প্রবৃত্তিবিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥ 

পা 

পপ পপ 

[শ্রীবিশ্বনাপ্চত্রবর্তী |] 

সত্যজ্ঞানানস্তানন্মমাত্রৈকরসমূর্তয় ইতি দশমাচ্চ। বিষ্ুবপুষো মুরাতীতত্বাৎ 
মায়াশক্তিবুভিবিট্যৈব বিশ্ুদ্ধনতৃশব্ববাচ্যেতি ন ব্যাখ্যেয়ম। যে তান্ ৪ 
বর্তত্তে তে ইহ সংসারে মোক্ষীয় কন্গত্তে ॥ ২৫ ॥ 

ভূঁতপতীনি[ত্ি পিতৃপ্রজেশাদীনামপ্যুপলঙ্গণম্। অনন্য়বঃ তনতদেবা- 
নিন্বকাঃ ॥ ২৬ ॥ ্ 

প্রক্কৃতিঃ স্বভাবঃ অতএব পিত্ৃভূতা্দিভিঃ সমং শীলং যেষাং তে। শ্রিষ়্েতি 
সহার্থে তৃতীর] ॥ ২৭ ॥ 

পিতৃগণ, ভূতগ্রণ ও প্রজাপতি প্রভৃতি দেব ও উপদেবগণ 
রজ ও তমোগুণ-প্রধান। স্থতরাং তক্রপ ত্বভাবসম্পন্ন, রজ ও 

তমঃ-প্রকৃতি মনুষ্যগণই এশ্বর্ধ্যসম্পত্তি এবং স্ত্রীপুত্রাির কাম- 
4 নায় এ নকল দেবতাগণের উপাসন। করিয়। থাকেন ॥ ২৭ ॥ 
১ গু 
রী ঞ ৫ ঘ 
হু ৬ আজ পা খাত পা অ্প্ত ও শান্ত তাস তা পি পন্পাতি তত পান্টি পাস্তা শা সামা পাম্প পিপাসা পাস ভাসি পাপাসাপান্পাপাানপি ৭ ১৮৫ 

৬ রম বু 

ঃ 



১৯২ মন্ভাগবতমূ। [ ১ স্কং--২ অং। ৃ 

বাস্থদেরপরা বেদা বাস্থদেবপর। মখাঃ । 

বাশ্ুদেবপরা যোগ। বাহৃদেবপরাঃ ক্রিয়া ॥ ২৮ ॥ 

বাস্থদেবপরং জ্ঞানং বাস্ছদেবপরস্তপঃ। ? 
€ 

বাস্ছদেবপরো ধর্মো বাস্থদেবপরা গতিঃ ॥ ২৯॥ ৃ 
বেদাঁঃ বাস্ছদেবপরাঁঃ মখাঃ বাস্ছদেবপরাঃ যেগাঃ বাহদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ বাস্ছদেবপরাঃ | 

জ্ঞ।নং বাহ্গদেবপরং তপঃ বাসদেবপরং ধর্শঃ বান্ছদেবপরঃ গতিঃ বানছদেবপর। ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ূ 

[শ্রীধরন্ব'মী | ] 

অতো মোক্ষপ্রদত্বাদ্ধাস্থরদেব এব ভক্বনীয় ইত্যুক্তং সর্ধশান্ত্রতাৎপধ্যগোচর- 
ত্বাদপীত্যাহ ছাভ্যাঁম্। বাস্থদেবঃ পরস্তাৎপর্যযগোচরো যেষাঁং তে। ননু বেদ 
মখপর৷ দৃশ্থান্তে ইত্যাশঙ্ক্য তেহপি তদারাধনার্থত্বাত্তৎপরা এবেতুযুক্তম্। যোগ! 
যোগশান্ত্রাণি তেষামপ্যাসনগ্রাণায়ামীদিক্রিয়াপরত্বমাশঙ্ক্য তাসামপি তৎ- 
প্রাপ্ুপায়ত্বাত্বৎপরদ্বঘুক্তম্। জ্ঞানং জ্ঞানশাস্ত্রম। নন্গু তজ্জ্ঞানং পরমেবেত্যা- 
শঙ্ক্য জ্ঞানস্তাপি তৎপরত্বমুক্তং তপোহত্র জ্ঞানম্। ধন্মো ধন্মশান্ত্ং দানত্রতাদি- 

বিষরম্। নহ্থু তত ম্বর্গাদিপরমিত্যাশিঙ্ক্য গম্যতে ইতি গতিঃ স্বর্গাদিফলম্। সাপি 
তদানন্দাংশরপত্বাৎ তৎ্পট্রবেত্যুক্তমূ। যদ্ব৷ বেদ! ইত্যনেনৈব তন্মলত্বাৎ সর্বাণি 
শাস্রীণি বালুদেবপরাণীত্যুক্তম্ । নন্থু তেষাং মখযোগক্রিয়ঃদিনানার্থপরত্বান্ন 
তদেকপরত্বমিত্যাশঙ্ক্য মখাদীনামপি তৎপরত্বমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ 

শাল্লা পাশপাশি সা শপে এ পপ 

দ্রীপনী। 
বাস্বদেব ইতি । বসতি ভূতেমু জন্যাধির। হা বান্তঃ দীব্যতি দ্যোততে ন কাপি 

সজ্জতে ইতি দেব? | স চাসৌ স চেতি সর্বত্র নিয়।মকতয়! তিষ্ঠন্নপি কাপি ন মক্ত ইত্যর্থঃ। 

য্বা বসত্যত্র ভূভানীতি বাঃ স চ দেবঃ সর্বাধিষ্ঠানদপি নোপাধিভূতঃ | যদ্ধ। বস্ছদেবে শুদ্ধ- 

সত্বে প্রকাশতে ইতি বাস্ছদেবঃ শৈষিকশ্চ1ণ্। বন্্যতি হি চতুর্ঘক্কন্ধে (৩ অং ২৩ গ্লে।ং) সত্বং 

বিশুদ্ধং ব্ছদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপ।বুত ইতি ব্যাখ্যালেশ? ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ 

হিসি পাস্তা সিলীল 

্ বেদ, (বেদমুলক সমুদায় শাস্ত্র), যজ্ঞ, যৌগ, ক্রিয়া, জ্ঞান, 
; ম্তপন্তা, ধর্ম ও সদ্গতি, এতৎসমুদায়ই বাস্থদেবপর অর্থাৎ এই 
ৃ সকলেরই প্রকৃত তাৎপর্য একমাত্র বাস্থদেব ; বাস্তদেব ভিন্ন 
? আর গত্যন্তর নাই। স্থতরাং সকল শাস্ত্রেরই প্রকৃত তাৎ- 

পর্য্য অনুসারে মোক্ষপ্রদ্ত্ব নিবন্ধন একমাত্র বাহ্থদেবই 
ভজনীয় ॥ ২৮ ॥ ২৯॥ 

উ-০স্প৮০০০১৮০০০১৯৩ ৪85৪5 রারা্রারা হাতা টির -০৪৫& 



৯৯৬... 

না শ্রীমন্ভাগবতম | চর 

গস এসি রেসি রশি সি তি রসি টি চি আচ কস্ট ভীত এটি পতি নদ পি জা কক তি জি কি পিট পা তাস পিসি পিসি রি কস এ পি 2 ০ ভি রসি লি তি লি জা বি লী পি লি পাতি শত পি লন লী পা লেট জি চি এসি জী ছি লিখি কচি কিস তি ছি তি তি জি তা রি পি পাছি লী চি 5 কি তি উল ছি 

স এবেদং সনসর্জাঞ্জে ভগবানাত্মমায়য়া | 

সদসন্রপয়! চাসৌ গুণমধ্যাগুণো। বিভূঃ ॥ ৩০ ॥ 
সঃ এব রি অগ্ুণঃ বিভুঃ ভগবান্ অগ্রে সদসজপয়! গুণমধ্যা চ আত্মমায়য়া ইদং 

সসর্জ ॥ ও০ 

1 চুণিকা | ] 

বান্দেবপরা নেদ] বাসুদেবপরা মখাঃ। বাসুদেব ।র। যোগা। বাুদেবপরাঃ 

ক্রিয়াঁঃ ॥ ২৮ ॥ 
বাচ্ছদেবপরং ক্ানং বানুদেবপরং তপঃ বাহুদেবপরো ধর্মো বাজদেবপর। 

গতি ॥ ২৯ ॥ ৫ * পা সিসি পা পস্মপিপাোিস সনি পস্৯্ি সি লরি লোস্মিরিলা বিসিসি বাসি পাত 

[ শ্ীজীবগোম্বামী | ] 

অতো! বা্রদেব এব ভজনীয় হুত্যুক্তম্। সর্দ্শাস্ত্রতাৎপর্যযঞ্চ তঁত্রৈবত্যাঁহ 
দ্বাভ্যাম্। অত্র যোগাদীনাং কথপ্দ্ক্তিসচিবত্থেনৈব তৎ্পরত্বং মুখ্যং দ্রষ্টব্যম্। 
বেদানাঞ্চ কর্দ্দকাণ্ডগ তাঁনামেব জ্ঞেয়ম্। কেষা।ধৎ সাক্ষান্তক্তিপরত্বমপি দৃশ্যত 
ইতি। যস্ত দেবে পরা ভক্তির্থা দেবে তথ। গুরৌ। তস্তৈতে কথিতা খর্থাঃ 
প্রকাঁশস্তে মহাত্মন ইত্যাদেঃ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ 

সির শি লরি পপি 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তা |] 
ননু বেদৈরেব পিত্রাদয়ো ভজনীপ্ত্বেনোচ্যন্তে তেষাঁং কো দোষগ্তত্রাহ। 

বাস্থদেব এব পরস্তাৎপর্ধযগোচরো যেষাঁং তে । কাঁলেন নষ্টা গ্রলয়ে বাণীয়ং 
বেদসংজ্ঞিত। | ময়্াদৌ ব্র্ধণে প্রোক্তা ধর্ম যস্তাং মদাত্মক ইতি। কিং বিধত্তে 
কিমাঁচষ্টে ইত্যতো মাং বিধাত্তেহভিধত্তে মাঁমিত্যাদি ভগবদুক্তেন্তে বেদতাঁৎ- 
পর্য্যমবুদ্ধৈব পিত্রাদীন্ ভজন্তীতি ভাবঃ | নন্থু বেদাঁনাং মখযোগাঁদিপরত্বং তত্র 
তত্র প্রকটং দৃশ্ততে | সত্যম্। স্বং লোঁকং ন বিছুন্তে বৈ ত্র দেবে জনার্দানঃ | 
আহুধূত্রধিয়ো! ধেদং সকর্মকমতদ্বিদ ইতি শ্রীনারদোক্তেম্থিযোগাদৌ বেদস্ত 
তাঁংপর্য্যাভাবাৎড ধন্মো যস্তাং মদাস্মক ইতি শন্গবহুক্তেঃ। তেপুস্তপন্তে জুছবুঃ 
সন্স,বার্ধ্য। ত্রঙ্গানূডুর্নাম গৃণস্তি যে তে ইতি শ্রীদেবহূত্ক্তেঃ ৷ যথা তরোমুল- 
নিষেচনেনেতি নারদোক্তেশ্চ বাস্থদেব এব তা্পর্যযাবগমাচ্চ সর্ধবেদার্থঃ কে বল 
ভগবদ্তক্তিরেবেতি ৷ যদ্বা মখস্য বাসুদেবভূজাদ্যঙ্গ বিভৃতীন্দ্রাদিদেবতারাঁধনময়- 
ত্বেন বাসুদেবপরত্বমাদিভরতচরিতে প্রসিদ্ধম। যো ভা ভগবদ্ধ্যানাদিপরত্বং 
কাপিলেয়ে প্রসিদ্ধম্। কর্মণ'মপি তৎ্সমর্পণং বিনা ফলাসিদ্ধেম্তৎপরত্বম্ ॥ ২৮ ॥ 

জ্ঞানতপসোব্রক্ষপরত্বমেব কর্মযোগন্ত পূর্বশ্লোকোক্তেঃ ধর্মপদেন পরম- 
ধন্মঃ শ্রবৃণকীর্ভনাদির্গ তিস্তৎ রাপ্যপ্রেমাপবর্গাদিস্তযোস্ত বাস্থদেবপরত্বমেব॥ ২৯ 

(6০৯৮ ২ সত আগা আপাসনরাসিলীত সত সত সপাসিলা উল সরাস্টিসত সস্তা স্পা স্পিসপাস্পিন্পি্পাস্পি আাহ্পীন্থা সপ সাদি পান্তা পা সি বপন নাস এপ আহিল ও ৭ এসি শান 

১৫ 

৮৮৮৮ পিলাসপাসিলাসতাসপসিপীসিরাসিলানিরাছিরীঘলাপাসন সিপাস্িসসপাপোসিপাস্পাসিপা 

. 

শি িটাম্পিসছি 

জি 



ঁ 

সিল মি টিএসসি রিটন স্টিডা 

ভিসি পি পিস িস্ছি ৫ 

শিস পাস পপসম্রাট পাঠ 

শি লি এট প্রানি পাস পাস্টিগাস্টি পরিসর পা শিপ 

০ ০৫৮ 

১৯৪ মদ্ভীগবতমূ। [ ১ ক্কং--২ অং। 

দি পপি সিটি উট সিটি ছি নন 

তয়া বিলমিতেষেষু গুণেষু গুণবানিব। 

স্তঃপ্রবিষ্ট আভাঁতি বিজ্ঞানেন বিজ্ত্তিতঃ ॥ ৩১ ॥ 
বিজ্ঞানেন বিভূম্তিতঃ (সঃ তগবান্) তয়। (মায়য়া) বিলসিতেষু এফু গুণেষু অন্তঃপ্র বিষ্টঃ 

(সন্) গুণবান্ ইব আভাতি ॥ ৩১ ॥ 

[ শ্রীধরস্বামী-। ] 

নন্ধু জগৎসর্ প্রবেশনিয়মাদিলীলাবুক্তে বস্তনি সর্বশাস্ত্রসম্বয়ে! দৃশ্ঠতে কথং 
বাস্তরদেবপরত্বং সর্বস্ত ৷ তত্রাহ স এবেতি চতুর্ভিঃ। এতৈরেব শ্লোকৈস্তস্ত 
কর্মাগাদারাণি জুহি ইতি প্রশ্নস্তোভ্তরম্। সদস্দ্ৰপয়। কার্য্যকারণাত্মিকয়া। 
অগুণশ্েত্যন্বরঃ স্বতো নিরণোহপি সন্নিত্যর্থ; ॥ ৩? ॥ 

[ দীপনী |] 

প্রশ্থসা ূ ্বাধাসাততসপতদশয়োকোভসা উত্তরং ভবতীতি শেষ? ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ 
পপ পাপা ০৯৯০৯ তা শখ এ পাপী ৩ ০ পিপি তত পাপ ২ কী 

| ু্িকা।] |] 

এবভ্াতে। ভগবানাম্মঘায়য়েদং বিশ্বমগ্রে সসর্জ ॥ ৩০ ॥ 

| শ্রীজীবগোন্বামী | ] 

(তদেবং তগ্তজনপ্তৈবাভিধেয়ত্বং দশয়িত্া পুর্নোক্তং সর্বশান্সসমন্বয়মেব 
স্থাপয়তি স এবেদমিতি |) নন্ু ভবতু স্বয়ং ভগবতো বাস্ুদেবস্ত তাদশত্বং 
গুণাবতারস্ত্র বিষ্ঠোঃ কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্য তৎপর্যান্তানামস্ঠেষাঁমপি তদভিন্নত্বং 
দর্শয়িতুং প্রকরোতি স এবেতি পঞ্চভিঃ। ইদং মহদাদিবিরিঞ্চিপধ্যন্তম্ এবং 
প্রবেশাদিকাপি উত্তরশ্লোকেষু দ্রষ্টব্য । তত্র স এবেতি মহতস্রষ্টা তদভিন্নত্বেন 
দর্শিতঃ ॥ ৩০ ॥ 

স্পা পপ কস উপ পাপ পপ 

| [ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা |] 

কিঞ্চ যে পিতৃভৃত'প্রজেশাদয়ো৷ ভজনীয়াস্তেযামপি অষ্টা বাসুদেব এবেতি 
সস এব সেবার ইত্যাহ স এবেতি। সদসন্্রপয়। কাধ্যকারণাত্মিকয়া | শ্বয়- 

স্বগুণঃ ॥ ৩০ ॥ - 

সেই সর্বব্যাপী ভগবান বাস্থদেব, নির্ভণ হইয়া, প্রথমত 
কার্ধ্যকাঁরণাত্সিকা ত্রিগুণময়ী আত্মমায়া! দ্বারাই এই বিশ্ব- 
সংসারের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥ 

৩ 

লাস পাশা 

রসি সিসি 



১স্কং-২ অং।] | শ্রীমপ্ভাগবতম্ 1 ১১৫ ঁ 

যথা! হবহিতো বহির্দারুষেকঃ ম্বযোনিষু। 
নাঁনেব ভাঁতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্1 ৩২ ॥ 

একঃ বহিঃ স্বযোনিযু দারুবু অবহিতঃ যথা হি তথা বিশ্বাত্ম] পুমান্ তুতেযুচ নানা এব 
ভাতি ॥ ৩২ ॥ ৰ রা 

| শ্রীধরস্বামী | ] 
ভগবতো!, জগৎকারণত্বমুক্তং* প্রবেশনিযমলক্ষণাং লীলামাহ শয়েতি. 

বিলসিতেষু উদ্ভৃতেবু গুণেষু আঁকাশাদিষু অস্তঃগ্রবি্ঃ সন্। গুণবানিব মদ 
ধীনা এতে গুণা ইত্যভিমানব!নব। ন তু বস্ততস্ত্রথা। যতো বিজ্ঞানেন 
চিচ্ছক্ত্যা বিজুম্তিত অত্যর্জি ৩১ ॥ ৩১ ॥ 

পাপা ৭ ৯ পপ ১১ পপ পা পপ উপসপপাার 

[ছুর্ণিকা।] 
রর রবি সন গুণবানিব ভাঁতি ॥ ৩১ ॥ 

পিপি ০ কাপ ওল পপ 
সা পাস্তা সি সস স্সিিস্সিস্িরি 

সপ পাস্তা পিসী পপ পপ 

[শ্রীজীবগোস্বামী।] 

তযেত্যওসংস্থিতঃ পুরুষঃ ॥ ৩১ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্র'বর্তী | ] 
শ্যজযানাং তেষাঁং স এবান্তর্যামীত্যাহ ভিডি: | গুণেষু গুণোপাধিকজীবেষু 

তয়! মাঁয়য়! বিলাসবিষরীকৃতেসু গুরণণবানিব গুণসংসর্গবানিব রি নূতু তথা 
যতে। বিজ্ঞানেন চিচ্ছক্ত্য| বিভৃত্তিতঃ ন্ত্যুর্জিতঃ ॥ ৩১ | 

তদ্নন্তর তিনি, আত্মমায় দ্বার! সমুৎপাদিত আকাশাদি 
গুণ নকলের অভ্যন্তরে অনুগ্রবিষ্ট হইয়া “এ সকল গুণ আঁমাঁর 
অধীন” এইরূপ অভিমানবশত গুণবানের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইয়া থাকেন ; কিন্তু বাস্তবিক তিনি গুণবান নহেন; কারণ, 
তিনি বিজ্ঞান-বিজ্ন্তিত- বিশুদ্চিদ্ঘনস্বরূপ-_স্বকীয় চিচ্ছক্তি 
দ্বারা অতীব উর্জিত হইয়] রহিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ 

যেমন একমাত্র অগ্নি স্বাঁভিব্যঞ্জক কাঁষ্ঠীদিতে অবস্থিত 
হইয়। উহাদের ভেদবশত নানারূপে পরিদৃষ্ট হয়েন, তক্রপ 
একমাত্র বিশ্বাত্না! পরমপুরুষ (পরমেশ্বরও) প্রাণিগণের অর্তীঁ- 

| রস্থ হইয়। আঁধারের নানাত্ব প্রযুক্ত নানারূপে প্রকাশ পাইয়! 
1 থাকেন ॥ ৩২ ॥ 

গু ৬ ও 
15- প্লাস সত উ্াপপিসিবাসিত ভা কপ দ্পাসপি সপ ৬ সপ সপ ইলা দামি পাত সসপাসিত উস সা সপ সপ অসি সিল রী স্পা সস সি উর সি স্পা সদন পলা খ্ 



ক৯৮-১----পিিপী 
র্ ১১৬ ৰ শ্রীমন্ভীগবতম্ | [১ স্কং--২ অং। 

অসৌ শুণময়ের্ভা বৈরভূতসুন্দেমক্দরিয়াত্মভিঃ | 
স্বনির্িতেষু নির্বিবষ্টো ভূঙ্ক্তে ভূতেষু তদ্গুণান্ ॥ ৩৩ ॥ 

, অসৌ (হরিঃ) ভৃতহগ্রেজিয়াত্মভিঃ গণময়েঃ ভাবৈঃ স্বনির্শিতেষু ভূতেু নির্বিষ্টঃ ( সন্ ) 
তদ্গুণান্ ভুগতে ॥ ৩৩ 

| [শ্রীধরস্বামী |] 

রহুরূপত্বলীলামাহ যথেতি। স্বযোনিষু স্বাভিবাঞ্জকেযু। অবহিতো! নিহিতঃ। 
বিশ্বাত! পুমান্ পরমেশ্বরঃ। ভূতেষু প্রাণিষু। অন্তর্যামিণোহপি প্রতিযোগিনানা- 
ত্বেন নানাত্বমিবোচ্যতে | ক্ষেত্রজ্ঞূপেণ বা! ॥ ৩২ ॥ 

ভোগরূপাং লীলামাহ অসাঁবিতি। অসৌ হরিঃ ভূতসুল্্াণি চ ইন্দ্িয়াণি চ 
আত্মা মনশ্চ তৈঃ স্বয়ং. নির্ম্িতেষু ভূত্েষু চত্ুর্বিধেষু ইতি ভোগে স্বাতন্াং 
দ্যোত্যতে ৷ তদগুণান্ তত্বদনুরূপাঁন বিষয়াঁন্ ইচ্ছয়! ভূঙ্ক্তে ভোঁজয়তীতি 
ণিজর্থো বা জ্ঞেয়ঃ। পালয়তীতি ব'। তদাত্বাস্মনেপদমার্ষং ভূজোৌহনবনে ইতি 
স্মরণাঁ॥ ৩৩॥ | 
আপস 

| দীপনী |] 
তিযোগিনানাত্বেন উপাঁধিনানাত্বেনেতি পূর্ববাচাধ্যাঃ ॥ ৩২ ৪ 

[ চুধিকা। ] 
দাঁরুষু অগ্রির্যথা তথা হরিভূতেষু নাঁনেব ভাতি ॥ ৩২ 

[শ্রীজীবগোস্বামী | 
যথেতি। সর্বভূতস্বঃ পুরুষঃ ॥ ৩২ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাঁথচক্রবর্তী |] 
অবহিতঃ সদাস্থিতো যথা তথ! বিশ্বাআ্বা অন্তর্যাী ভূতেষু প্রাণিষু। যদি 

তেঘেবাগ্রির্মথনেন প্রকটীকৃতঃ স্যাঁৎ তদ1 তান্যেব দারূণি দহতি এবমেব 
শ্রবণাদিভিঃ সাঁধনৈঃ সাক্ষাৎকুতঃ পরমাস্ম! মায্সিকমুপাধিং জীবস্য দুরীকরো- 

ভীতি ধ্বনি ॥৩২॥ ৃ 
সিকি ভভাতের 

সেই.ভগবান আকাশাদি পঞ্চ ভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ 
জ্ঞামেক্দিয়, পঞ্চ কর্দেক্দিয় ও অন্তঃকরণ রূপ গুণময় ভাব দ্বার! 
স্বনিশ্িত জরায়ুজাদি চতুর্ধ্িধ জীবমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়! 
ভৌতিক বিষয় সকল স্বেচ্ছানুসারে ভোগ করেন ॥ ৩৩ ॥ 



ভাবয়ত্যেষ সত্তবেন লোকান্.বৈ লোঁকভাঁবনঃ। 

লীলাবতারানুরতো৷ দেবতির্ধ্যঙ্নরাদিযু ॥ ৩৪ ॥ 
লোকভাবণঃ এষঃ (ভগবান্) দেবতিধ্যঙ্নরাদিধু লীলাবতারানুরতঃ €& সন) সত্ত্বেন বৈ ৃ 

লোকান্ ভাবয়তি ॥ ৩৪ ॥ 

ইতি শ্রীমন্তাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং হিং তায়াং রা 
প্রথমন্ধন্ধে নৈমিষীয়োপাখ্যানে শ্রীভগবদগ্থভাববর্ণনং নাম 

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥ 

[ শ্রধরন্বামী ।] 

ইদানীং স্থত জানাসীতি প্রশ্নস্যোত্তরমাহ ৷ ভাবয়তি পালয়তি। এতন্তু 
সর্বাবতারসাধারণপ্রয়োজনং বিশেষতঃ শ্রীকষ্তজাবতীরস্য কুস্তীস্বতৌ বক্ষ্যতে। 
লোকভাবনঃ লোক কর্ত।। দেবাদিম যে লীলাবতারাস্তেষু ₹.নুরতঃ অনুরক্তঃ৩৪| 

ইতি শ্রীমদ্তাঁগবতভা বার্থদীপিকায়াং প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২॥ 

ৃ [দীপনী।] 
$ . ভুজোহনবনে ইতি পাঁধিনীয়ব্যাকরণস্য প্রথমাধ্যায়ীয়তৃতীয়পাদস্য ষট্যষ্টিতমং সুত্রম্ 1৩৩1 
ৃ ভাবয়তীতি শ্লোকেন হত জানাসীতি দ্বাদশাদিশ্লোকোক্তপ্রশ্নদ্বয়স্যে'ত্তরমুক্তমিতি জ্ঞেয়মূ। 

 শ্রীকৃষ্ণীবতার্প্রয়োজনকথনেন:তম্ম_লকর্তাঁচ রি এগ্রশ্নস্যাপুত্বরকথনসিদ্ধেরিতি ॥ ৩৪ 

[ চূর্ণিকা। ] | 

স্বোৎ্পাদিতেষু ভূতেষু প্রবিঃ সন্ বিষয়ান্ ভূঙ্ক্তে ॥ ৩৩॥ 
_ স এব ভগবাঁন্ দেবতির্ধ্যঙ্নয়াদিষু যে স্বস্য লীলাবতারাঃ তেঘন্থরত্তঃ সন্ 

সত্বগুণেন লোকান্ পালয়তি ॥ ৩৪ ॥ 

ইতি শ্রীমন্তাগবতপ্রথমন্দ্বচূর্ণিকায়াং দ্বিতীয়োহধ্যায়? ॥ ২॥ 

০৪ 

আবার, সেই লৌক-ভাবন ভগবান, দেব-তির্য্যক-নরাদিতে 
লীলাবতার স্বীকার করিয়া_অর্থাৎ লীলাবশত দেবতা পশু' 
পক্ষী ও মনুষ্য প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হইয়া _সত্বগুণ ছার 
লোক সকলকে পালন করিয়া! থাকেন ॥ ৩৪ ॥ 

শ্রীতগবদন্থভীব-বর্ণন নামক দ্বিতীয় অধ্যাঁয়ের অনুবাদ সমাপ্ত। 



১১৮, শ্রীযন্ভাগবতম্।.. [১ স্ব-২ অং। 

[শ্রীজীবগোন্বামী 1]. 

অসাবিতি তত্তলীলাবান্ ॥ ৩৩ ॥ 
ভাবয়তীতি বিষ্ণুরিতি জ্ঞেয়ম। এতেন পুর্ববোক্তেষু ব্রহ্ত্বাদিষু ত্রিষু পর- 

মাত্মত্বং দর্শির্তম্। অন্যে ছে দর্শযিষ্যেতে ॥ ৩৪ ॥ 

ইতি শ্রীম্ভাগবত প্রথম্কন্ধস্ত উনিও বিডির? ॥২॥ 

[্রীবিশ্বনাখচক্রবর্তী । ] 
. অসৌ বিশ্বীআ। ভূতহুক্ষাণি বিষয়াশ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ আত্মা! মনশ্চ তৈরণময়ৈ- 
ভাবৈঃ স্বনিশ্মিতেষু দেবতির্য্যগাদিষু .ভূতেষু নিখিষ্টঃ প্রবিষ্টঃ সনূ তদ্গুণান্ 
তদনুরূপাঁন্ বিষয়ান্ বৈষয়িকনুখানি,তূঙ্্ত ইতি জীবানাং ভোত্বত্বমস্তর্যামিনা 
বিনা ন পিদ্যতীতি বা জীবস্য তদীয়তটক্থ্শক্তিত্বাদ্ব৷ জীবদ্বার! স্বয়মন্তর্যামী 
ভুঙ্ক্ ইতি ও প্রযুজ্যতে । ভোঁজয়তি জীবানিতি ণিজর্থো বা জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ 

এব্মস্তর্যামিনঃ প্রতিযোগিনানাত্বেন নানাত্বমৌপাধিকমুক্তম্। ভগবতস্ত 
বিনৈবোঁপাধিং নিত্যয়ৈব লীলয়া স্বরূপেণৈব নানাত্বমাহ । ভাঁবগ্মতি পালয়- 
তীতিণ যদ্বা লোকান্ ভাববতঃ স্বপ্রেমবুক্রাঁন্ করোঁতীতি সর্বাবতারসাঁধারণ- 
প্রয়োজনম্। লোঁকভাঁবনঃ যতো লোককর্তী ॥ ৩৪ ॥ 

ইতি সারার্থদর্শিন্যা: হ্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাঁম্। 

স্বিতীয়ঃ প্রথমেহধ্যায়: সঙ্গতঃ সঙ্গত সতাম্ ॥ ২॥ 

রর ॥ € 
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ব 

ৰ ... ভৃতীয়োইধ্যায়ঃ। ৃ | রি 

ৃ সুত উবাঁচ। | 
| জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহ্দাদিভি: | 

ূ 
সম্তুতং ষোড়শকলমাদে লোকসিস্ক্ষয়। ॥ ১। 

ভগ্ববান্ লোকসিনক্ষয়া। আদৌ মহদ দিভিঃ সম্ভৃতং ষোড়শকলং পে কম রীপং জগৃহে 1১৭ 

[ শীধরম্বামী | ] 

' অবতারকথাশ্রশ্নে তৃতীরে তুত্তরা(ভধা। পুরুষাদ্যবন্ীরোক্ত্যা উচাহিত্য 
বর্ণনৈঃ ॥ * | | 

যছুক্তং অথাখ্যাহি হরেরধামন্নবতারকথাঃ শুভা ইতি তছৃত্তরত্বেনাবতারা- 
ননুক্রমিষ্যন্ প্রথমং গুক্রুষাবতারমাহ জগৃহে ইতি পঞ্চনিঃ॥ মহদাদিভির্মহ- 
দহস্কারপঞ্চতন্মাত্রৈঃ সন্ভতং সুনিষ্পন্নং একাদশেত্দিয়াণি পঞ্চমৃহাকুতীনি ইতি 
যোঁড়শকলা অংশা স্মিন্ তৎ। বদ্যপি ভগবদ্ধিপহো! নৈবস্ৃতঃ তথাপি ধিরাড়.- 
জীবান্তর্যমিনো ভগবতো বিরাঁড়রূপেণ উপাসনার্থমেবমুক্তমিতি ডরষ্টব্যম্ ॥ ১॥ 

| [দীপনী।] 
অথাখ্য হীতি পূর্ববাধ্যায়স্য অষ্টাবিংশশ্রে। কঃ ॥ ১-৮। 

[ চুণিকা।] 
সতত উবাচ। তশ্তাবতারকথাঃ শৃখুত। স এব ভগবানাঁদোৌ পেধরুষং রূপং 

মহদৃহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রৈ সন্তুতমেকাদশেক্রিয়পঞ্চমহাভূতষোড়খকর্ং লোক- 
সিস্যক্ষয়া জগৃহে ॥ ১0 রর 

তৃতীর অধ্যায়ে সত, পুরুষাদি অবতারের উক্তি ও তাহাদিগের চিত্র বর্ণন 

বার! প্রথমাধ্যায়োক্ত পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন । " 

সুত বলিলেন, মুনিগণ ! ভগবান লোকস্থপ্িকামনায়, 
প্রথমত মহত, অহঙ্কীরতত্ব ও পঞ্চ তম্মাত্র এবং তদ্দার! 

সমু্পন্ন পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দিয় পঞ্চ মহাঁভূত ও 
অন্তঃ্করণ, এই ষোড়শ অংশ বিশিষ্ট বিরাট পুরুষ রূপ 
ধারণ করিয়াছিলেন ॥.১ ॥ ৃ 

2 
সগ 

্ হ 
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ৃ 5৯৮৯ পপ -্ঞ 
১২০ শ্রীমন্ভাগবতম্ । | ১ স্বং--৩ অং । 

ঃ 
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[ শ্রীজীবগোস্বামী | ] : | ঃ 

নন পূর্ব বন্ধাদিতয়া ত্রিধৈব তত্বমেকমুক্তম্। তত্র ব্রন্ষণঃ কিং লক্ষণং ভগ- 
বতপৰমাত্মনোর্ব তত্র তত্র বিশেষঃ কশ্চিদ্ বা! কিমন্তীতি শ্রীশৌন্কাদিপ্রশ্ন- 

মাঁশঙ্ক্য ব্রদ্মেতি পরমাস্্েত্যত্র যে। ভগবান্ নিপ্িষ্টঃ স এবেদমিত্যাদৌ চ যাস্তৈ- 
বাবি9াবা মহৎতষ্টাদয়ো বিষুপর্ধ্স্তা নির্দিষ্টাঃ স ভগবান্ সবগ়ং শ্রীকৃষ্ণ এবেতি 
পূর্ববদর্শিতশৌনকা দ্যভীষ্টনিজাভিমতস্থাপনায় পরমাত্মনে! বিশেষানু বাদপূর্ব্বকং 
দর্শয়িতুং ততপ্রসঙ্গে নান্তানবতারান্ কথয়িতুং তত্রেব ব্রহ্ম চ নির্দেষ্ট মারভতে 
জগৃহ ইতি । যঃ শ্রীভগবান্ পূর্ণষতশ্বর্য্যত্বেন পুর্ব নির্দি্ঃ স এব পৌরুষং 
রূপং পুরুষত্তেনায়ীয়তে যদ্রপং তদেবাঁদৌ সর্গারস্তে জগৃহে প্রাককতপ্রলয়ে 
স্বস্মিন লীনং সৎ প্রকটতয়! স্বীকৃতরান্। কিমর্থং তত্রাহ লোকসিস্থক্ষয়। 
তশ্সিন্নেব লীনানাং লোকানাং সমষ্টিবযট যপাধিজীবানাং সিস্ক্ষয়। প্রাছুর্ভাব- 
নার্থমিত্যর্থঃ। কীদৃশং সৎ তদ্রপং লীনমাসীত্তত্রাহ মহদাদিভিঃ সম্ভৃতং 
মিলিতম্। অন্তরূতষহদাঁদিতত্বমিত্যর্থঃ | সম্তূয়ান্তোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাঁপ- 

গেত্যাঁদৌ হি সম্ভবতির্ষিলনার্থঃ | তত্র হি মহদাদীনি লীনান্তাসন্নিতি । তদেবং 
বিক্টোস্ত ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্াথো বিছ্ুঃ । একন্ত মহতঃ শরঙ্টু দ্িতীয়ং ত্বপ্ত- 
সংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ইতি। নারদীয়তন্ত্রাদো 
মহত্অই্ত্বেন প্রথমং পুরুষাখ্যং রূপং যৎ শ্রায়তে ( তক্সিন্ন[বিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষু- 
জ্জগত্গতিরিত্যাদ্দি। নারারণঃ স ভগবানাপন্তশ্নাৎ সনাতনাৎ। আবিরাসন্ 
কারণার্ণোনিধিঃ সন্কর্ষণাত্মকঃ। যোগণিদ্রাং গতস্তশ্মিন সহজ্রাংশুঃ স্বয়ং মহা- 
নিত্যাদি) যচ্চ ব্রক্ষলংহিভাদে কারণার্ণবশাস্বিপক্কর্ষণত্তেন শ্ায়তে । তদ্দেব 
জগৃহ ইতি প্রতিপাঁদিতম্। পুনঃ কীদৃশং তন্রপং তত্রাহ ষোড়শকলং 'তৎ- 
ষ পযোগিপুর্ণশক্তি ইত্যর্ঘঃ। তদেবং যস্তব্রপং জগৃহে স ভগবাঁন্। যত্তু তেন 
গৃহীতং তত, স্বস্থজ্যানামাশ্রয়ত্বাৎ পরমাত্মেতি পধ্যবসিতম ॥ ১॥ 

১৩ 
১ 

উরি সস্িতিসিরাসি্ সি সি লাসিটিসপিরাতি ছ তালে সি সি সিসির ভরা৬ সিসি সিসি স্পা সিপিসসিত সত স্াসপ সপসিলী পতি স্পর্িসিরিস্পিসপরিস্িসসপসপস্াসতি পাস্স্সিি সিপিডি 

[ প্রীবিশ্বন।থচক্রবস্তা | ] নি 

তাঁরকথ। ব্রুহীত্যস্তো স্তরতয়োচ্যতে ৷ ভগবান্ জন্মকর্ম্মভ্যাং তৃতীয়ে- 
হনেকমৃত্তিমান্ ॥ * ॥ পৃর্বাধ্যায়ান্তে লীলাবতারানুরত ইত্যুক্তম্। তত্র কাস্তস্ত 
লীলাঃ কে বা অবতার ইতাপ্ক্ষারাং প্রথমং পুরুষ বতারমাহ জগুহ ইতি 
পঞ্চভিঃ | পৌরুষং পুরুষাকারং পুরুষসংজ্ঞং বা। নন্ু জগৃহে ইতি চেছুচ্যতে তহি 
তদ্রপং পূর্ব নাসীদিত্যবগত্য! তদ্রপন্তানিত্যত্বং প্রসক্তমিত্যত আহ সম্যগৃ- 
ভৃতং পরমসত্যং পূর্ববপূর্বমপি সব ম্বরূপেণ স্থিতমেব ৷ তৎ জগ্ৃহে লোঁক- 
ষ্ট্যর্থনুপাদত্ত গ্রহণন্ত বিদ্যমানবস্তবিষয়ত্বাৎ। ঘটস্তাবিদ্যমানত্বে ঘটং জগ্রা- 
হেতি প্রয়োগাদর্শনাচ্চ । রাজ সেনান্তঃ দিগ্থিঞ্িগীষয়। শ্বসঙ্গে জগ্রাহেতিবৎ 
যুক্তে ক্মাদাবুতে ভূতং প্রাণ্যতীতে সমে ত্রিদ্বিত্যমরঃ। উত্তরত্রাপি স এব 
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. ১স্বং--৩ অং।] শ্রীমন্ভাগবতমূ। ১২১" 
প্র কী 

“পি ক্ষিপ্ত আখি সিএ তি সি সাল জি উনি উপল পরী ৬০ জর জা জপ সিন অল পতি 

র্ 

যস্তাস্তসি শয়ানম্ত' যোগনিদ্রাং বিতম্বতঃ 

নাভিহ্বদান্জাদাসীদ্ত্রহ্ম! বিশ্বস্থজাম্পতিঃ ॥২॥ 
ঘোগনিদ্রাঁং বি অস্তসি শয়ানন্য যস্য নাভিহদাদুজাৎ বিশ্বস্থজাঁং পতি: অনা 

আসীৎ॥ ২ | 

এলসি সনি বির 

[শ্রীধরস্থামী।] 

কোঁহাসৌ ভগবানিত্যপেক্ষায়াং তং বিশিনষি যস্তেতি। বস্ণস্তসি একার্ণলে 
শয়াঁনন্ত বিশ্রাস্তস্ত তত্র যোগঃ সমাধিস্তদ্রপা* নিড্রাং বিস্তারয়তঃ নাভিবেব হদঃ 
তশ্মিন্ যদম্বজং তন্মাৎ সকাশাৎ ব্রঙ্গা আসীৎ অভূৎ। পাদ্ে কল্পে ) পৌরুষং 
রূপং জগ্ৃহে 1 ২ ॥ 

[ চুণিক1। ] 
কোহাসৌ ভগবান্ 'সস্তসি শয়ানস্ত যন্ত নাতিপপ্নাদ ব্রদীভূং ॥ ২ 

[ প্রজীবগোস্বামী। ] 
তন্ত পুরুষরূপণ্ত' বিসর্গনিদ্ানত্ষমপি প্রতিপাদয়িতুমাহ সার্দেন। যস্তাস্ত্ি 

শয়ানন্তেতি | যস্ত পুরুষরূপন্ত দ্বিতীয়েন ব্যহেন ব্রক্ষাণডং প্রবিশ্ত অস্তসি গর্তো- 
দকে শয়।নস্তেত্যাদি যোজ্যম্। অত্র টীকায়া পাদ্ ইত্যত্র ব্রাহ্ম ইতি বাঁচ্যম্ 
(পুরুষাবয়বৈর্পোকরচনোক্তেঃ ) ॥ ২॥ 

[ শ্রীবি্বনা থচক্রবর্তী | ] | 
প্রথমং দেব ইতাদৌ সর্বত্র সম্ভৃতমিতি পদমন্থবর্তনীয়ম্। মহদাদিভিরমহত্- 
্বাহঙ্কারাদিভির্পোকানাং সমষ্টিবাষ্টানাং ভূবনানাং বা যা অষ্ট,মিচ্ছা* তয়া ফোড়- 
শৈব কলা যস্সিক্লিতি রাঁকা চক্দরমিব মস্তকুর্লাদ্যবতাঁরানপেক্ষ্য পরিপূর্ণমিত্যর্থঃ | 
কল! তু ষোঁড়শো ভাগ ইত্যভিধাঁনাৎ। অত্র যু ভগণান্ স পরব্যোমাধি- 
নাঃ । তেন গ্রহীত্তং যৎ ষোড়শকলং রূপং স মহাবিষ্ণু প্রকৃতীক্ষণকর্তা 
স্কর্ষণাংশঃ কারণার্ণবশায়ী প্রথমঃ পুরুষে! ভাগবতামুতোক্তযুক্ত্যা জ্ঞেয়ঃ ॥ ১ 

যন্ত পুরুষস্ত অন্তসি স্বরোমকুপস্থতরন্ধাণ্ডাস্তরে একৈকপ্রকাশেন প্রবিশ্ঠ 
্বস্থষ্টে গর্ভোদে শয়ানস্ত যোগঃ সমাধিস্তদ্রপাং নিদ্রাং বিস্তারয়তঃ| যস্ত নাভি- 

সেই বিরাট্পুরুষ যোগনিদ্রা অবলম্বন পূর্বক -একার্ণব- 
সলিলে শয়ন করিলে, (পাদ্মকল্পে ) তাহার নাভিনসরোবর- 
সম্ভৃত পদ্ম (ব্রন্মাণ্ড) হইতে দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণের 
পতি ধা নীরা হইয়াছিলেন ॥ ২॥ 

প্রা 

খু স্পিন সিটি সত সপন উপ সপ সির সিলাসরী উিপাসিশ স্পিকার জ্বি বিন স্টিক পপ আসি টিলা উর সাকির লান্ম্গিসিিকছিতী তা সিটি ১০০ সরি 

রা 



২০৯৬ সি লি পাস শো সিসি লি এসএস 

শ্রীমন্ভাগবতম্। ১ স্কং-৩ অং। 
5. লি পা লাক জা লীধ। লাই ছি লা বাসা ল 5 ৪ এষ্টিপাি পরি সি পাস পা পা এ সি তাস পা পরী পাটি তা পাটিপ 5. পি লা লা লা লা সি পি পতি পাটি কা রি ভা লি লাস লা রি পা কি এলাচি লস ছি তিমি উস সিল পাপা পপ 

 যন্তাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ। 
তদ্ বৈ ভগবতো৷ রূপং বিশুদ্ধং সতৃমূর্জিতম্ ॥ ৩॥ 

যন্ত অবয়বসংস্থানৈঃ লোকবিস্তরঃ কল্পিতঃ। তৎ (তস্য) বৈ ভগবতঃ রূপং বিশুদ্ধং 

ং সত্বম্॥ ৩॥ 

[শ্রীধরন্বামী |] 
কীদৃশং রূপং জগৃহে তদাহ যস্তেতি। নন্থু কীদৃশো খিগ্রতস্তম্ত যোহস্তসি 

শেতে ন্ম। তদাহ। তত্তস্ত ভগবতো। রূপং তু বিশুদ্ধং রজআদ্যসস্তিন্নম অতএবো- 
জ্জিতং নিরতিশয়ং সত্ত্ম ॥ ৩ ॥ 

[চূর্নিকা।] 
যন্ত বিষ্টোরবয়বৈঃ সর্ব লোকাঃ কল্পিতাঁঃ তদ্তগবতো বিশুদ্ধং রূপম্ ॥ ৩॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী। ] 

যন্ত চ তাঁদৃশত্বেন তত্র শয়াঁনস্ত অবয়বসংস্থাটৈঃ সাক্ষাচ্ছীচরণাদিসন্গিবেশৈ- 
র্োকস্তয বিস্তবে বিস্তারে! বিরাড়াকারঃ প্রপঞ্চঃ কনম্পিতঃ | যথা তদবয়বস্নি- 
বেশান্তঘৈব পাতাঁলমেতস্ত হি পাদমূলমিত্যাদিনা নবীনোপাসকাঁন্ প্রতি মনঃ- 
স্থৈর্ধ্যায় প্রখ্যাপিতঃ ন তু বস্কতস্তদেব তণ্ত রূপমিত্যর্থঃ | যদ্বা চন্দ্রমা মনসো 

জাত ইত্যারভ্য পঞ্ত্যাং ভূমিদ্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকানকল্পসয়দিত্যাদি শ্রুতেন্তৈ- 
স্তৈহেতুভৃতৈর্লোকবিস্তারো রচিত ইত্যর্থঃ। তথাচ মোক্ষধর্থ্নে নারায়ণীয়ে 
গর্তোদকে শয়ানস্ত রূপান্তরেণ শ্বেতদ্বীপপতের্বাক্যম্। অন্মন্থত্তিশ্চতুর্থী যা 
সাস্জচ্ছেষমব্যয়ম্। স হি সক্কর্ষণঃ প্রোক্তঃ প্রদ্যান্মং সোহপ্যজীজনৎ। প্রদ্ন্না- 
দনিরুদ্ধোহহংসর্ণো মম পুনঃ পুনঃ । অনিরুদ্ধাত্গ' ব্রহ্মা তত্রাদিকমলোস্তবঃ। 
ব্রহ্মণঃ সর্ধভূতানি স্াবরাঁণি চরাণি চ ইতি । তীত্রেব বেদব্যাসঃ। পরমাত্মেতি 
যং প্রাঃ সাঁঙ্যযোগবিদো জনাঁঃ। মহাপুরুষসংজ্ঞাং স লভতে সশ্বেন বর্ণ । 

তথ্মাৎ প্রন্থতমব্যক্তং প্রধানং তদ্দিদুবূধাঃ। অব্যক্তাদ্বযক্তমুৎপন্নং লোঁকস্ষ্ট্র্থ- 

মীশ্বরাঁৎ । অনিকুদ্ধো হি লোকেধু মহানায্মেতি কথ্যতে । যোইসৌ ব্যক্তত্ব- 
মাঁপন্নো নিষ্ধীমে চ পিতামহমিতি । তদেবং সক্কর্ষণত্ত বৈভবমুক্তা অনিরুদ্ধন্তা- 
প্যাহ। অনিরুদ্ধে! হীতি। লোকেষু প্রত্যে কত্রন্গাণ্ডেু। মহানাস্মা পরমাজ্জ । 

তীহশরই অবয়বসংস্থান দ্বারা পরিদৃশ্টমান ভূর্লোকাঁদি 
জগত্প্রপঞ্চ কল্পিত হইলেও নিরতিশয় বিশুদ্ধ সত্বই ( রজ- 
স্তমোগুণ-সংসর্গ-লেশ-শুন্য সত্বই ) সেই ভগবানের প্রকৃত 
রূপ জানিতে হইবে ॥ ৩॥ 



সিটি লি ছি পাস সস্সিরিরিসপাসি এিপাসিতিসিসিলা ওলি তি পাস কাস্িিিলি পা শিউলী অপার তি সিলছি পিএ এডি টসছি লী নিতি 

সি কাছ তোসছি লস, 

সস পিল পিসি পালি পাপা বিলাস তি তাসপাসদিিলাস্লাসিপািলিপসিলাসিস্ি 

€ট 

চি রিকি এসসি এটি বি | তা পচ কষ জি রখ পি কষ উঠি তা ছি লি কমি তি একি ভা 

১ স্কং-৩ অং।] জ্রীমন্ভীগবতমূ । ১২৩; 

, [জীজীবগোস্বামী | ] 
ব্যক্কত্বং প্রাকট্যং প্রত্যয়াদিতি শেষঃ। শুতেন ত্বভেদবিবক্ষয়! প্রুয়ঃ পৃথঙ্” 
নোজঃ। বিষ্টোস্ত ত্রীণি রূপাণীতিবৎ। সেম্ং প্রক্রিয়৷ দ্বিতীয়স্ম্বস্য যষ্ঠে 
দৃশ্ঠতে যথা । স এষ আদ্যঃ পুরুষ ইত্যাদি পদ্যে টীকা । স এষ আদ্যো ভগবান্ 
যঃ পুরুষাবতারঃ সন্ স্থষ্ট্যাদিকং করোতীত্যেষা । এবমাদ্যোইবতাঃ পুরুষঃ 
পরস্তেত্যন্ত চ টাকা | পরস্ত ভূয়ঃ। পুরুষঃ গ্রক্কৃতিপ্রবর্তকঃ। যস্ত সহঅশীর্ষেত্যা- 
দ্যুক্তে৷ লীলাবিগ্রহঃ স আদ্যোহবজা্ ইত্যেষা। তথ! তৃতীয়স্ত বিংশে দৈবে- 
নেত্যাদিকং সোহন্গিত্যন্তং সটাকমেবপ্রকরণমত্রান্থুসতেয়ম্। তন্মাদ্িরাটত্বেন 
তদ্রপং ন ব্যাখ্যাতং তম্মাচ্চ বাহুদেবস্থানীরো ভগবান্ গুরুষাঁদন্য এবেত্যাক়া- 
তম্। অগ তস্ত রুপদ্বয়স্ত সাঁশান্ত একত্তবেন স্বরূপমাহ তদিতি। তৎ শ্রীভগ- 

বতঃ পৌরুষং রূপম | বৈ প্রসিদ্ধ । বিশ্ুদ্ধোর্জিতসত্বাদিভিরাক্তত্বাৎ শক্তি- 
স্বূপরোরভেদাচ্চ তদ্রপমেবেত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ দ্বিতীয়ং পুরুষব্যুহমধিকৃত্য ন্বূ- 
পন্বং তদ্দপন্ত । নাতঃ পরং পরম য্ভবতঃ স্বরূপমিত্যত্র । বিশ্্ধ জাড্যাংশে- 
নাপি রহিতং স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাৎ ভর্ভিতং সর্ধতে। বলবৎ পরমাঁনন্দবূপত্বাৎ। 
কে হোবাঁনাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাদিতি শ্রুতেঃ। তন্মাঁৎ 
সাক্ষাগবদ্রূপে তু কৈমুত্যমেবায়াতম্ ॥ ৩ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 

হদাহ্বজস্ত অবয়বানাং সংস্থানৈঃ প্রদেশবিশেষৈর্লোক বিস্তরঃ পাতালাদিসত্যাস্ত- 
ভূবনবিষ্তাসঃ। ইত্যরং পল্পনাভঃ এ্রছ্যমাংশো গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়ে! জ্ঞেয়ঃ | 
যস্ত পূর্ব্বাধ্যায়ে হরিবিবিঞ্চিহিরেতি সংজ্ঞা ইত্যত্র হরিরিতি পঠিতঃ স ক্ষীরোদ- 
শারী অনিরুদ্ধাংশস্তৃতীয়ঃ পুরুষো জ্ঞেয় ইতি পুরুষত্রয়ম্। অত্র প্রথমঃ প্রকৃতে- 
রস্ত্যামী। দ্িতীয়ঃ সমষ্টিবিরাজঃ । তৃতীয়ো ব্যগ্টীনামিতি। ত্রয় এবাং শেনান্ত- 
াঁমিনঃ। তদুক্তং। একস্ত মহতঃ রা দ্বিতীয়ং ত্বগুসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্বভৃতস্থং 
তানি জ্ঞাত্বা বিষুচ্যত ইতি । এবফৈততপ্রকরণব্যঞ্জিতা মহাবিষ্যোর্নীলাকথা- 
পরিপাটী চের়ম্। যদৈব তন্ত পুনরপি প্রদেশবিশেষে শয়নেচ্ছা অজনিষ্ট তদ। 
কারণার্ণবে শয়ান এব স্বনিশ্বাসনিক্রমণপ্রথমক্ষণে শ্বশক্তিং মায়ামৈক্ষিষ্ট | তয় চ 
তদিঙ্গিতজ্ঞয়া তদিচ্ছাবলাল্লব্বসামর্থ্যয়া মহত্তত্বাদিতত্বানি শ্ঘত এব নিষ্কাশ্ঠ 
বহ্ষাণতং তৈঃ স্্ট! স্বপ্রভুবিজ্ঞাপ্যতে শ্ম হে নাথ শরিতুমাগচ্ছেতি । ততোহসৌ” 
তত্র গত্বা নিমেষমাত্রং শরিত্বা যটদব পুনরাগতবাঁন্ তদৈব তদ্ত্রহ্মাওংশয়নমন্দিরং 
নির্মীল্যমিব মায়য়ৈব স দৃরীচকার | পুনরপি নবীনমন্দিরে তং শায়যিতুমেবঞ্চ 
ব্রহ্মণঃ পরার্দ্বয়ং গচ্ছতি স্ম। যছুক্তং তৃতীয়ে নিমেষ উপচর্ধ্যত ইতি ॥ ২॥ 

তনূর্ভীনামপ্রাকৃতত্বমাহ। বিশুদ্ধং রজআদ্যমিশ্রম্ অতএবোঞজিতং শ্রেষ্টম্ 
অপ্রাকৃতং সঙ্চিদানন্দঘনমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ 

৪৮৬৪ 



প্রীমন্ভাগবতমৃ | [১ সবং-_-৩ অং। 

পশ্যন্তযাদো রূপমদভচক্ষুষা সহত্রপাদোরুভূজাননাভূতম্। 
সহজমূর্দশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহঅমৌল্যন্বরকুণ্ডলোল্লসৎ॥ ৪ ॥ 
(যোগিন:) অদত্রচক্ষুষা সহশ্রমৌল্যন্বরকুগ্ডলোল্লসৎ সহত্রমুর্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহশ্র- 

পাদোরুভুজাননাভূতম্ অদঃ রূপং পশ্ঠন্তি & ৪ ॥ 

[ শ্রীধরস্বামী ॥] 

এতচ্চ যোগিনাং গ্রত্যক্ষমিত্যাহ পন্তান্তীতি। অদত্রম অনন্পং  জ্ঞানাত্মকং 
যচ্চক্ষুন্তেন ৷ সহত্ম্ অপরিমিতাঁনি যানি পাদাদীনি তৈরডূুতম্ ৷ সহত্রং মুর্ধা- 
দয়ে। যন্মিন তৎ। সহত্রং যানি মৌল্যাদীনি তৈরুল্পসৎ শোভমানম্ ॥ ৪ | 

[ চুণিকা।] 

সহত্রপাদোরুতুজাননৈরডুতম্ সহশরমূর্ধখবণাক্ষিনাসিকং জ্ঞানদৃষ্ট্য। যুনয়ঃ 
পশ্ান্তি ॥ ৪ ॥ সমিতি সি ৫ সিএস সিসি সি 

পপ পপ শাপলা 

[ শ্রীজীবগোম্বামী | ] 

তঙ্দেবং পুরুষস্ত দ্বিধা স্থানকর্ম্ণী উক্তা৷ ত্বরূপবদাঁকারস্তেকপ্রকারমাহ 
পশ্ঠন্তীতি ৷ অদঃ পৌরুষং রূপম্। অদভ্রচক্ষুষা ভক্ত্যাখ্যেন | পুরুষঃ স পরঃ পার্থ 
ভক্ত্যা লভ্যন্তবনন্যয়েত্যুক্তেঃ | ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তীত্যাদি- 
শ্রতেশ্চ। তত্র প্রথমপুরুষস্ত সহম্রপাদাদিত্বং পরমাত্মসন্দর্ভে ব্যঞ্জিতম্। 

তৃতীয়ন্ত চতুর্থে তু দ্বিতীয়ং পুরুষব্যুহমুপলক্ষ্য বেগুভূজাজ্বিপাজ্বে,রিতি দোর্দগু- 
সহত্রশাখমিতি কিরীটসাহশ্রহিরণ্যশৃঙ্গমিতি চ। তথা নবমস্ত চতুর্দশে সহজ- 
শিরসঃ পুংসে নাভিহবদসরোরুহাৎ । জাতন্তাসীৎ সুতো ধাতুরত্রিঃ পিতৃসমে। 
খুণৈরিতি ॥ ৪ ॥ 

র্ 

[স্্বিহষনাখ করবা ।] 

এতচ্চ ভক্ত্য। সিদ্ধানাং গ্রত্যক্ষমিত্যাহ নীতি | অদভ্রমনল্পম্ ক 
যচ্চক্ষুত্তেন ॥ ৪ ॥ 

পরস্পর সি 7 সি সিসিক সিসির পক সিপাসিরী সপ্ সস্িস্সিলরিসির সত সিলি 

জন পাস্স্তরি সিএ নি তি সিসি “নিলি 

*  পুর্ণপ্রজ্ত যোগিগণ অতিবিস্তৃত জ্ঞানচক্ষু দ্বারা এ ভগ- 
বানের অনন্ত হস্ত, অনন্ত পদ,অনন্ত উরু, অনন্ত মস্তক, অনন্ত 
বদন, অনন্ত নয়ন, অনন্ত কর্ণ ও অনন্ত নাসিক! দ্বার! অত্যন্ভুত 
এবং অনন্ত মৌলি, অনন্ত অন্বর ও অনস্ত কুগুল দ্বারা পরি- 
শোভমান অনুপম রূপ সন্দর্শন করিয়া! থাকেন ॥ ৪ ॥ 



কক্স 
১ স্কং__৩ অং।] জ্ীমস্ভাগবতমৃ । ১২৫ 

চর 
০০ ০০ 

এতশ্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম | 

যন্তাংশাংশেন হ্জ্যন্তে দেবতিধ্যঙ্নরাদয়ঃ ॥ ৫ ॥ 
এতৎ (আদিনারায়ণরূপং ) নানাবতারাণাং নিধানম্ অব্যরং বীজং (চ)। ষস্য 

অংশাংশেন দেবতিধ্যঙ্নরাদয়; শ্জ্যন্তে | ৫ ॥ 

টি 

[ শ্রীধরম্বামী। ] 

এতত্, কুটস্থং ন ত্বন্তাবতারবদাবিভভীবতিকোভাববদিত্যাহ এতদিতি। 
এতত্ত, আদিনারায়ণরূপম্। নিধীয়তেহন্মিক্লিতি নিধানং কার্যাবসানে প্রবেশ- 
স্থানমিত্যর্থঃ। বীজম্ উদগমস্থানং বীজত্বেহ।প নান্তবীক্তুল্যং কিন্তব্যয়ম্। ন 
কেবলমবতারাণামেব বীজং কিন্তু সর্ধপ্রাণিনামপীত্য'হ যস্তাংশে। ব্রহ্ম তশ্তাংশে। 
মরীচ্যাদদিস্তেন ॥ ৫ ॥ 

[ চুপিকা। ] 

এতন্রপং নাঁনাবাঁরাণাঁং কারণম্ । যস্তাংশে। ব্রহ্মা তন্ত অংশো রী 
তেন দেবাদয় হ্জ্যন্তে ॥ ৫ ॥ ৃ 

ৃ [ শ্রীজীবগোন্বামী।] . 

তত্র শ্রীতগবস্তং স্ষঠু স্পষ্টাকর্ত,ং %াদকন্থস্ত দ্বিতীয়স্ত পুরুষব্যৃহস্ত নানাঁব-, 
তারিত্বং বিবৃণোতি এ: তদিতি। 'এতপ্রহ্ধাগুস্থমিত্যর্ ৷ নিধানং সাগরাণাং 

সমুদ্র ইব সদৈবাঁশ্রয়ঃ। অতএবাব্যয়ম অনপক্ষয়ম্। বীজম্ উদগমস্থমনম্ ॥ ৫॥ 

| প্রীবিশ্বনীথচক্ত্রবর্তা | ] 

ষোড়শকলত্বেন যৎ পূর্ণত্মুক্তং তদ্র্শয়তি এতদ্দিতি | বীজত্বেইপি নান্য বীজ- 
তুল্যং কিন্ত নিধানং নিধিরংশীভূতমিতযর্থঃ। বক্ষ্যমীণা অবতার! এতস্তাংশ। ইতি 
ভাঁবঃ। ন ব্যেতীত্যব্যয়ং নিত্যং বস্তাংশে। ব্রন্ধা তস্ত।ংশে মরীচ্যাদিস্তেনেতি | 
দেবাদয়ে। বিভূতয় উক্তাঃ ॥ ৫ ॥ 

এই বিশুদ্ধ সত্বময় আদি নারায়ণ রূপই নানাবিধ অব- 
তারের অক্ষয় বীজন্বরূপ ও লীলাবসানে অনুপ্রবেশ-স্থান | 
ইহাঁরই অংশ ও অংশাংশ (কব্রল্গা মরীচি প্রভৃতি ) দ্বারা 
দেবতা, পশু, পক্ষী ও মনুষ্য প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়। থাকে ॥৫॥ ঃ 

১ | 



ন ১২৬ জ্রীমদ্ভাগবতমৃ। [ ১ স্কং_-৩ অং। 
শা তম এ শি এসি শী 

কপাল লা 

স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ। 
চচাঁর দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতম্ ॥ ৬ ॥ 

দ্বিতীয়ন্ত ভবায়াস্ত রসাতলগতাং মহীম্। 
উদ্ধরিষ্যন্্পাদত যজ্জেশঃ শৌকরং বপুঃ ॥ ৭। 

সঃ এব দেবঃ প্রথমং কৌমারং সর্গম্ আশ্রিত, সন্) ব্রহ্মা (ভৃত্ব।) অথঙিতং দুশ্চরং 

ব্রহ্মচর্য্যং চচার ॥ ৬ ॥ 

দ্বিতীয়ং তু যজ্ঞেশঃ অস্য ( বিশ্বস্য ) ভবায় রসাঁতলগতাং মহীম্ উদ্ধরিষ্যন্্ শৌকরং বপুঃ 

উপাঁদত্ত ॥ ৭। 

। ] 
সনৎকুমারাঁদ্যবতাঁরং তচ্চরিতঞ্চাহ সএবেতি। কৌমাঁর আর্ধঃ প্রাজাপত্যে। 

মানব ইত্যাদীনি সর্গবিশেষনামানি + যঃ পৌরুষং রূপং জগৃহে সএব দেবঃ 
কৌমারাখ্যং সর্ণমাশ্রিতঃ সন্ বন্ধা ব্রাহ্মণো তৃত্বা ব্রহ্মচধ্যং চচার। প্রথমদ্বিতী- 
য়াদিশব্! নির্দেশমাত্রবিবক্ষয়া ॥ ৬ ॥ 

পি ছি পি পিল পি পিপি 

্ [চুধিকা।] |] 

স এব ভগবান্ সনকাদিরপং কৌমারং স্বরগমাশ্রিত্য ব্রাহ্মণো তৃতব ্র্চর্ধ্য- 
ব্রতং চচার। স প্রথমোহবতারঃ ॥ ৬ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী | ] 

অথ প্রাচুর্যেণ তদবতারান্ কথয়ন্ তদৈক্যবিবক্ষয়া৷ তদংশাং শিনামপ্যাবি- 
াবমাত্রং গণয়তি বিংশত্যা । তত্র স এবেতি। যোইস্তসি শয়ানো যশ্চ সহঅ- 
পাদাদিরূপঃ স এব পুরুষাখ্যো দেবঃ। এতে চাংশকলাঃ পুংস ইত্াপসংহার- 
স্তাপি সংবাদাঁৎ। কৌমারং চতুঃসনরূপম্ ॥ ৬॥ ৭ ॥ 

 শ্রীবিঙ্বনাথচক্রবর্তী |] 

সনতকুমারাদ্যবতারং তচ্চরিতং চাহ স এবেতি। যন্তাঁংশাংশেন দেবাঁদয়ঃ 
স্থজ্যস্তে স এব পদ্মানাভ ইত্যর্থঃ। কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ কুমারেষু প্রাহূর্ভাবং 
প্রাপ্তঃ সন্ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণে!তৃত্ব! ব্রহ্মচর্ধ্যং চচার শ্বয়মাচরন্ লোকেষু প্রচারয়ামা- 
সেত্যর্থঃ। প্রথমদ্বিতীয়াদিশব| নির্দেশমাতব্রাপেক্ষয়া ॥ ৬ ॥ 

/ এ পুরুষই প্রথমত কৌমার সর্গ আশ্রয় পূর্ববক সনৎ- 
কুমার প্রভৃতি ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করিয়া! ছুশ্চর অখণ্ডিত 
ব্রন্মচর্ধ্য অবলম্বন করেন ॥ ৬ ॥ 



তৃতীয়মুিসর্গং কৈ দেবর্ধিত্বমুপেত্য সঃ । 
তন্ত্রং সাত্বতমাচষউ নৈক্ক্ম্যং কর্দমণাং যতঃ॥ ৮। 

তৃতীয়ম্ ধষিসর্গমূ। (যন্মিন) সঃ বৈ দেবধিত্বম্ উপেত্য সাত্বতং তন্বম্ আচষ্ট । যতঃ কর্মণাঁং 

. নৈক্ষদ্্যাং (ভবতি)॥৮। 

[শ্রীধরস্বামী |] 

বারাহাঁবতাঁরমাহ। অন্ত বিশ্বস্ত ভবাঁয় উদ্ভবায়। ০৮ কর্মোক্তিঃ। 
এবং সর্ধত্রাবতীরম্তত্কন্ম চৌক্তমিত্যন্সন্ধেয়া ॥ " 

নারদাীবতারমাহ তৃতীয়মিতি । রা তত্র চ দেবর্ষিত্মুপেত্যে- 
তার্থঃ। সাত্বতং বৈষ্ণবং তত্ত্ং পঞ্চরাত্রাগমম্ আঁচষ্ট উ্তবান্। যতন্তত্াক্লির্গতং 
কর্মত্বং বন্ধহেতৃত্বং যেভ্যন্তানি নিষ্বন্্ীণি তেষাঁং ভাঁবে নৈষ্কদ্ধ্যং কর্মণামে 

মোচকত্বং যতো ভবতি তদাঁচষ্টেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ 

| চূর্ণিকা।] 
দ্বিতীয়ং শৌকরং বপুর্ধত্ব। রসাতলগতাং মহীমু্ুতবান্ ॥ ৭॥ 
তৃতীয়ং নারদরূপং দেবর্ষিত্ব গৃহীত্বা পঞ্চরাত্রাগমং তন্ত্রং কৃতবান্॥৮॥ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী |] 

তৃতীয়মিতি | খধিমর্গমুপেত্য তরাপি দেবর্ষিত্বং শ্রীনারদত্মমুপেত্য কর্শণাং 
৬ সতাং প্রীভগবদ্ধন্ধাণাং যতস্তন্বাৎ নৈষ্বর্ম্যং কর্ধবন্ধমোঁচকত্বেন 
কর্মভ্যা নির্গতত্বং তেভ্যোহভিন্ত্বং প্রহীয়ত ইতি শেষ; 1 ৮॥ ৯॥ 

৬ পট্টি ৯৬০ লিলি পাও ও স্ব তি স্মিত ০ পি 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবন্তী ।] 
ভবায় ক্ষেমাঁয়। উদ্ধরিষ্যন্নিতি কর্ধোক্তিঃ। এবং তব তারকর্ 

চোক্তমিত্যনসন্ধেয়ম্ ॥ ৭ ॥ 

ধষিষু সর্গং প্রাহূর্ভীবম্ উপেত্য তত্র চ দেবর্ষিত্ং নারদত্বমুপেত্যেতার্থঃ। 
সাত্বতং পঞ্চরাঁত্রাগমং। যতস্তত্ত্াৎ কর্মণাঁং তত্রোক্তানাং ভগবদ্ধর্মীণাম্। নৈষ্্্যং 
কর্মশবন্ধমোচকত্বং ॥ ৮ ॥ 

এঁ যজ্জেশ্বর নারায়ণই, দ্বিতীয় বারে, জগং-্থষ্টি-কামনায়, 
রসাঁতলগত। ধরণীর সমুদ্ধরণার্থ বরাহরূপ ধারণ. করিয়া- 
ছিলেন ॥ ৭ ॥ ৃ 

তিনিই আবার খষিনর্গে প্রবৃস্ত হইয়! তৃতীয় অবতারে 
দেবর্ধি-নারদ-রূপ ধারণ পূর্বক পঞ্চরাত্রাগম প্রভৃতি বৈষ্ণব 

১ ্পাস্তিপি আবি স্রাব টা সিন আসি 

খু 
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চিল 

শী সিএ পি সিস্ট এসসি সিসি, টিমে কে কি রে কির 

ঞ্ 

সলিল লি 

ভ্রীমস্ভাগবতম্ । [১ স্কং--৩ অং। 

তুর্যে ধন্মকলাসর্গে নরনীরায়ণারৃষী। 

ভূত্বাস্বোপশমোপেতমকরোদদুশ্চরং তপঃ॥ ৯॥ 

পঞ্চমঃ কপিলো৷ নাঁম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম। 
 প্রোবাচাস্থরয়ে সাঙ্্যং তন্বগ্রামবিনির্ঁয়মূ ॥ ১০ ॥ এ 

তুর্য্যে ধর্মকলীদর্গে নরনায়ায়ণৌ খষী তৃত্ব( আক্মোপশমোপেতং ছুশ্রং তপ: 
অকরোতৎ। ৯॥ 

পঞ্চমঃ কপিল: নাম সিদ্ধেশঃ আহুরয়ে কালবিপ্ল,তং তত্বগ্রামবিনির্ণয়ং সাঙ্থ্যং 

প্রোবাঁচ ॥ ১০ ॥. 
চা 

[শীধরম্বামী |] 

নরনারায়ণাবতারমাহ । তুর্ধ্যে চতুর্থে অবতারে | ধর্শন্ত কলা অংশঃ ভার্ষো- 
ত্যর্থঃ। অর্ধো ৰ এষ আত্মনো। যত্পত্বীতি শ্রুতেঃ। তন্তাঃ সর্গে। খষী ভূৃত্বে 

ত্যেকাবতারত্বং দর্শয়তি ॥ ৯ ॥ 
ণ ্ 

[ দীপনী | ] 

ভাষ্েতি। ধর্স্া ভা্য।য়াং মূর্তিনায়ামিতি শেষ? ॥ ৯ ॥ 
নি 

[ চুণিক1। ] 

চতুর্থে ধর্মৃভাধ্যায়াঁং নরনারায়ণৌ ভূত্বা দুশ্চরং তপশ্চচার ॥ ৯ 

১১১১১১১১১১১ 

 শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা ।] 

তুর্যো চতুর্থেইবতারে ধর্মন্ত কলা অংশঃ ভার্য্যে্যর্থঃ। অদ্ধো বা এষ 
আত্মনো যৎপত্রীতি শ্রুতেঃ। তন্তাং সর্গে প্রাছুর্ডাবে খবী ভূত্বেতি দ্বাভ্যামেকাব- 
তারং দর্শয়তি ॥ ৯ ॥ 

তন্ত্র প্রচার করেন। জীব সকল যাহাতে কর্্বন্ধ হইতে 
বিমুক্তি লাভ করিতে পারেন, তাঁদৃশ উপদেশই এ সকল 
তন্ত্রে কথিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥ 

চতুর্থ অবতাঁরে ধর্পত্বী যুক্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ 
নামক খষিদ্বয়ের আকারে জন্মগ্রহণ পূর্বক আত্মনংযম-সম্পন্ন 
ছুশ্চর তপশ্যাচরণ করেন ॥৯ ॥ 

আপ পা অপি তি পিসি উপ সর ৪ 



১স্বং-_-৩ অং।] প্রীমস্তাগবতম্ | ১২৯ 
০০০০ 

5 
০০০ 

॥ 

১" 

2798998 

৪৯83 

ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রান্ত্তোহনসুয়য়া | 
আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্ীদাদিভ্য উচিবান্ ॥ ১১ ॥ 

অন্য়য়া বুতঃ ঘষ্ঠম্ অন্রেঃ অপত্যত্বং প্রাপ্তঃ (সন্) অলর্বায় প্রহ্থাদাদিভাযঃ (চ) আন্বী- 

ক্ষিকীম্ উচিবান্ ॥ ১১ ॥ 
সপ সপ ৫ পপ ক 

[শ্রীধরস্ব।মী |] 

কপিলাবতরমাহ। আম্থরয়ে এতয়ায়ে ব্রাঙ্গণায় । তত্বানাং শ্রামস্ত সংঘহ 

বিনির্ণয়ো যস্মিন্ তৎ সাঙ্যম্ ॥ ১০ ॥ | 

দত্তাত্রেয়াবতারমাহ ষষ্ঠমিতি। অত্রেপ্পত্যত্বং তে্টনব বৃতঃ সন প্রাণ্তঃ 
অত্রেরপত্যমভিকাজ্ষত আহ তুষ্ট ইতি বঙক্ষ্যমাণত্বাৎ। কথং প্রাপ্ত অনস্ুয়য়! 
মৎসদৃশীপত্যমিষেণ মামেবাপতাং বুতবানিতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্ঘন্ ইত্যর্থঃ। 
আবন্বীক্ষিকীমাত্ববিদ্যাম্। প্রহাদাদিভযশ্চ আদিপদাঁৎ হছুহৈহয়াদ্য! গৃহান্তে ॥ ১১॥ 
চে 

| দীপনী |] 
আন্রিস্তাবৎ তত্রভবতঃ কপিলদেবস্য আদ্যশিষ্য ইতীশ্বরকৃষ্ণীয়সাংখ্যকারিকায়োং হু- 

জ্প্টম্ | ১* ॥ 

অত্রেরপত্যমিতি দ্বিতীয়ন্বক্ষীয়নপ্মাধ্যায়সা চতুর্থঙ্লে।কঃ। অস্বীক্ষতে আত্ম! ইত্য্বীক্ষ। 

তামধিকৃত্য কৃতাম্ আব্বীক্ষিকীম্। তামেবাহ স্বামিপাদঃ আত্মবিদ্যামিতি ॥ ১১ ॥ ১২॥ 

ঢুকা ।, 
পঞ্চমে কপিলো! ভুন্বা আন্মরিনায়ে খাঁ্গণায় সাঙ্খাশান্ত্রং প্রোবাঁচ ॥ ১০ ॥ 

সীল 

 শ্রীজীবগ্গোস্বামী। ] 
পঞ্চম ইতি । আহ্করিনামে বিপ্রায় ॥ ১০ ॥ 

| শ্রীবিশ্বন।থচক্র বত্তা | ] 

আন্গুরয়ে তমায়ে ব্রাঙ্মপায় ॥ ১০ ॥ 

পঞ্চম অবতারে সিদ্ধগণের ঈশ্বর মহর্ধি কপিলের রূপ ধারণ 
পূর্বক আশ্বরি নামক খষিকে কালপ্রভাবে বিস্মৃত ও বিলুপ্ত- 
প্রায় তত্বগ্রাম-বানর্ণায়ক সাঙ্ব্যশান্ত্রের উপদেশ করেন ॥১০॥ 

ষষ্ঠ অবতারে অত্রি ও তৎপত্বী অনসুয়ার প্রার্থনা অনুসারে 
দত্তাত্রেয় নামে তাহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ পূর্বক অলর্ক ও 
প্রহলাদ প্রভৃতিকে অধ্যাত্মবিদ্যাঁর উপদেশ প্রদান করেন ॥১১॥ (৯৯ স্মে 

১৭ 

গু 

০০০০০০০০৭ 
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ততঃ সপ্তম আকুত্যাং রুচের্যজ্ঞোইভ্যজায়ত | 
সযামাদ্যৈঃ স্থরগণৈরপাৎ স্বায়ন্তৃবান্তরম্ ॥ ১২1 

ততঃ সপ্তমে রুচেঃ আকুত্যাং যজ্ঞ; অভ্যজায়ত। সযামাদ্যেঃ হুরগণৈঃ (সহ) সায়ন্তু 
বাস্তরম্ অপাৎ ॥ ১২॥ 

ূ [ শ্রীধরম্বামী। ] 

যজ্ঞাবতারমাহ। স যজ্ঞঃ যামাটদ্যঃ শ্বশ্তৈব পুত্রা। যামা নাম দেবাঃ তদাঁদ্যৈঃ 
সহ ব্বায়তবং মন্বস্তরং পালিতবান্ তদ। স্বয়মিজ্ররোহভূদ্দিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ 

[চুমিক।। ] 

ষষ্টেহত্রিপত্ব্যামনহুয়ায়াং দত্তাত্রেয়ঃ সভভূয় প্রহ্বাদালকাদিত্যঃ আত্মবিদ্যাম্ 
উচিবান্ ॥ ১১ ॥ 

সপ্তমে রুচিপত্ত্যামাকৃত্যাং যজ্ঞ তৃত্বা দেবগণৈঃ সহ স্বায়স্ববং মন্বত্তরং 
পালিতবান্ ॥ ১২ ॥ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী |] 

ষষ্ঠমিতি। অত্রিণা তৎ্সদৃশপুত্রোৎপত্তিমাত্রং প্রকটং যাচিতমিতি চতুর্থ 
্বন্ধাদ্যভিপ্রায়ঃ | এতদ্বাক্যেনানস্য়য়া তু কদাচিৎ সাক্ষাদেব শ্রীমদীশ্বরশ্তৈব 
পুত্রভাবো বূতোহস্তীতি লভ্যতে । উক্তঞ্চ ব্রহ্মাগপুরাঁণে পতিব্রতোপাখ্যানে। 
অনস্থয়াব্রবীন্নত্বা দেবান্ ব্রন্দেখশকেশবান্। যুয়ং যদি প্রসন্না মে বরার্ী যদি 
বাপ্যহম্। প্রসাঁদাভিমুখাঃ সর্ধ্বে মম পুত্রত্বমেষ্যথেতি শ্রীবিষ্ঞোরেবাধতারো- 
ইয়ং ॥১১। ১২ ॥১৩।॥।১৪ | 

বস্তি তি সর সি 

[ প্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তা | ] 

অনস্য়য়! অত্রেঃ পত্যা বুতঃ সন্নপত্যত্বং প্রাপ্তঃ। যছুক্তং ব্রঙ্গাগুপুরাণে 
পতিব্রতোপাখ্যানে । অনন্য়াত্রবীন্নত্বা দেবান্ ব্রন্দেশকেশবান্। যুয়ং যদি 
প্রসন্ন মে বরাহহ। যদি চাপ্যভম্। গ্রসাদাভিমুখাঃ সর্ধে মম পুত্রত্বমেষ্যথেতি | 
আন্বিক্ষিকীমাত্মবিদ্যাং প্রহলাদাদ্দিভাশ্চ ॥ ১১ ॥ 

স যজ্ঞঃ যামাদ্যৈঃ শ্বপ্তৈব পুত্রা যাঁমা নাম দেবাস্তরাদ্যৈঃ সহ স্বায়ভবং 
মন্বস্তরং পালিতবান্ তদা স্বয়মিন্দ্রোহভূদিত্যর্থঃ ॥ ১২॥ 

সপ্তমে কুচি হইতে আঁকুতীর গর্ভে যজ্ঞ নামে অবতীর্ণ 
হয়েন। এই অবতাঁরে তিনি (স্বয়ং ইন্দ্র হইয়।) নিজ তনয় 

।॥ যাম নামে বিখ্যাত দেবগণ ও অন্যান্য দেবগণের মহিত স্বায়- 
স্তুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ 



$৯-৯- সে কি ক ফি হে তকে কেক কু ও কে কর কব 

৮৪০ শ্রীমস্ভাগবতম্। 
০ 

০০০ স্টিকার তো এস নত তা চস বস্্িিওা্িী টি ৬ রক বট 

অষ্টমে মেরুদেব্যান্ত নাভের্জাত উরুক্রমঃ। 

দর্শয়ন্ বর্ত ধীরাণীং সর্ববাশ্রমনমন্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥ 

খধিভির্ধাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ। 
ুপ্ধেমামোধধীর্বিপ্রান্তেনায়ং স উশত্মঃ ॥ ১৪ ॥ 

অষ্টমে তু উরুক্রমঃ ধীরাণাং সর্ববাশ্রমনমন্কতং বর্জ দর্ণয়ন্ (দর্শয়িযান্ ) নাভেঃ মের ব্যাং 

জাত১ ।॥ ১৩। 

বিপ্রাঃ খধিক্ছিত যাঁচিতঃ ( সন্) নধমং পার্থিবং বপুঃ ভেজে । ইমাং (পৃর্থীং) অষধীঃ দুগ্ধ 

( অদ্ুষ্ধ)। তেন সঃ অয়ম্ উশত্তম: (উচ্যতে )॥ ১৪ ॥ 

[শ্রীধরম্থামা । ] 

খ্ষভাঁবতাঁরমাঁহ | সর্ধাশ্রমনমস্ৃতম্ অন্ত্যাশ্রমং পারমহংস্তং সর্ব ধীরাণাং 
দর্শয়ন্ নাঁভেঃ 'অন্নীতপুত্রাৎ খষভেো। জীতঃ ॥ ১৩ ॥ 

পৃথোরবতারমা্ট। পার্থিবং বপুঃ রাজদেহং পৃথুর্ূপম্। পার্ঘবমিতি পাঠে পৃথো- 
রিদং পার্থবম্। ওষধধীরিত্যুপলক্ষণম্। ইমাং পূশবীং সর্ধবাণি বন্তুনি ছুগ্ধ অহুগ্ধ। 
অড়াঁগমাভাঁবস্তার্ষঃ | হে বিপ্রাঃ তেন পৃথীদোহনেন সোহয়মবতার উশওমঃ 
কমনীয়তমঃ বশকাস্তাবিত্যন্মীৎ ॥ ১৪ ॥ 

[দীপনী।] 
ধষভেতি | দ্বিতীয়ঙ্থদ্বয়সপ্তমীধ্যায়স্য দশমঙ্পেকে দ্রষ্টব্যঃ ॥ ১৩--১৪ ॥ 

.[ চুর্নিকা । ] 

অষ্টমে শশ্নীধপুত্রান্নাভে্মেরুদেব্যাম্ খষভো ভূত্বা পারমহংস্যং বর্ঘাদর্শয়ৎ।১৩| 
নবমে খধিভিরাচিতঃ সন্ পৃরুরৃ্ব। পৃর্থীং ছদোহ ॥ ১৪ ॥ - 

অস্টম অবতারে উরুক্রম (বিশাল-বিক্রম) ভগবান (অগ্নী- 
তনয়) নাভির ওরসে মেরুদেবীর গর্ভে (খষভ নামে) অবতীর্ণ 
হুইয়! ধীর পণ্ডিতগণকে সর্ববাশ্রম-নমস্ পরমহংস-নিষেবিত 
সন্্যাস পথ প্রদর্শন করেন ॥ ১৩॥ ৃ 

নবম অবতারে খষিগণ কর্তৃক প্রার্ধিত হইয়া পুথু নামে 
প্রথিত রাজদেহ ধারণ পূর্বক পুথিবী হইতে নানাবিধ ওষধি 
রত্ব প্রভৃতি (সমস্ত বস্তুই ) দোহন করেন। দ্বিজগণ ! এই 
ণ নিমিত্তই, এই অবতার, বিশেষ কমনীয় বলিয়। প্রসিদ্ধ ॥১৪॥ 
০ 
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১৩২ শ্রীমস্ভাগবতমূ্। | ১ স্কং-৩ অং। 
সই সিসি রি 9৯০ ক রাইস সির ক 

রূপং স জগৃহে মাৎস্তাং চাক্ষুষোদধিসং প্লবে। 

নাব্যারোপ্য মহীমধ্যামপাদবৈবস্বতং মনতুম্ ॥ ১৫ ॥ 
সঃ চাক্ষুষোদধিসংপবে মাৎস্যং রূপং জগৃহে । মহীময্যাং নাবি বৈষস্বতং মমুম্ আয়োপ্য 

,অপাৎ ॥ ১৫॥ 

[শ্রীধরস্বামী |] 
মত্ন্তাবতারমাহ। চাক্ষুষমন্বস্তরে য উদ্ধিসংপ্লবস্তন্মিন। যদ্যপি মন্বস্তরাব- 

সানে প্রলয়ো নাস্তি তথাপি কেনচিৎ কৌতুকেন সত্যব্রতায় মায়া দর্শিত! 
যথা অকাঁণ্ডে মার্কগেয়ায় ইতি দ্রষ্টব্যম্। মহীময্যাং নাবি নৌকারপায়াং 
মহ্থামিত্যর্থঃ। অপাতৎ রক্ষিতবান্। বৈবস্বতমিতি ভাবিনী সংজ্ঞা ॥১৫॥ 

[ দীপনী।] 
অকাঁণ্ডে ইতি । অসময়ে ইত্যর্থঃ | এতদ্বিশেষশ্চ দ্বাদশক্বদ্ধে নবমাধ্যায়ে পষ্টব্য1১৫--১৭া 

[চুণিকা। | 
দশমে মাতস্যং রূপং ধৃত্ব! চাক্ষুষমন্বত্তরে মহীময্যাং নাবি বৈবস্বতং মন্তু- 

মারোপ্য অপাৎ ॥ ১৫॥ 

শ্রীজীবগো্বামী। ] 
রূপমিতি । চাঁক্ষুষমন্বন্তরে তদন্তে য উদধিসংঘ্লীবস্তশ্মিন। বৈবদন্বত ইতি 

ভাবিনী সংজ্ঞা সত্যব্রতস্ত ৷ প্রতিমন্বস্তরাবসানেহপি প্রলয়ঃ শ্রুয়তে বিষ্ণু 
ধর্মোভরে প্রথমকাণ্ডে। মন্বস্তরে পরিক্ষীণে কীদৃশী দ্বিজ জায়তে ইত্যাদি 
্রীবন্ত প্রশস্ত মন্বস্তরে পরিক্ষীণে ইতাদি শ্রীমার্কগ্য়েদভ্োত্তরে । উর্দিমালী 
মহাবেগঃ সূর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। ভূর্লোকমাশ্রিতং সর্ধং তদ! নশ্তি যাদব। 
ন বিনশ্ত্তি রাজেন্্র বিশ্রুতাঁঃ কুলপর্কতাঃ। নৌর্ভূত্বা তু মহী দেবীত্যাদি। 
এবমেব মন্বস্তরেষু সংহার ইত্যাদি প্রকরণং শ্রীহরিবংশে তদদীয়টীকান্ত চ 
স্পষ্টমৈব। অতশ্চাক্ষুষেত্যুপলক্ষণমেব জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৫ ॥ ১৬॥ 

 শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী! |] 
নাঁভেরগ্মীধপুত্রাদষভো জাতঃ ॥ ১৩ ॥ 
পার্থিবং বপুঃ রাজদেহং পৃথুরূপম্। পার্থবমিতি পাঠে পৃথুনন্বন্ধি। ওষধি- 

রিত্যুপলক্ষণম্ ইমাং পূর্থীং সর্বাণি বন্তুনি ছুগ্ধ অছ্ুপ্ধ। অড়াগমাভাব আর্ঃ। 
তেন হেতুন! সোহয়মবতার উশত্তমঃ কমনীয়তমঃ বশকাস্তাবিত্যেতন্মাৎ॥ ১৪ ॥ 

চাক্ষুষ মন্বন্তরাবপানে জলগ্লাবন হইলে, ভগবান মৎস্তরূপ 
ধারণ পূর্ববক বৈবস্বত মন্ুকে মহীময়ী নৌকায় আরোহণ 

ূ 

করাইয়া রক্ষা! করিয়াছিলেন ৷ (ইহাই দশম অবতার) ১৫। £ 
দর সি লিলা রাস ই ৯0৯ উসিলাবাসি আসিল ছি জর হলি ঠা লা পালি ছিপ সিরা তিতা আপা ছানি িাসিল ইসি ৬ স্্ড৯৫838 
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পপ পসজ 

আকিকা হস্তান্তর তস্িা্্া সত এসবি ০. 

১ স্কং--৩ অং1] জ্বীমস্ভাগবতমৃ। ১৩৩ . 
রী 

সথরান্থরাঁণামুদধিং মথতাং মন্দরাচলমূ। 

দখে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভূঃ ॥ ১৬। 
ধান্বস্তরং দ্বাদশমং ভ্রয়োদশমমেব চ। 
অপায়য়€ স্বরাঁনন্যান্ মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া ॥ ১৭ 

বিভূঃ একাদশে কমঠরূপেণ উদধিং মধুতাং সুরাঈরাণাং মন্দরাচলং পৃষ্ঠে দপ্্ে ॥ ১৬ ॥ ৃ 

ধান্বস্তরং ঘ্বাদশনং (দ্বাদশম্ )। ত্রয়োদশমং (ত্রয়োদশং মে'হিনীব্পম্) এব চ। (ঘয়1) 

মোহিম্যা স্ত্রিয়া অন্যান্ (অহরান্) মৌহয়ন্ হরান্ (কধাম্) অপায়য়ৎ ॥ ১৭ ॥ 
সদ *শস্প্স  প প 

[শ্রীধরস্বামী।] 
কুর্মাবতারমাহ। কমঠঃ কুশ্ন্তদ্রপেণ একাদশে অবতারে বিভূর্দরে 

দধার ॥ ১৬ ॥ 
০ পপ | পপি ২৭ সপ 

[ চুণিক |] 

একাদশে কৃর্ধো ভূত! দেবান্ুরাণামুদ্রধিং সথুতাং সতাং মন্দরান্ত্রিং পৃষ্ঠে 
দবধৌ ॥ ১৬ ॥ ৰ 

এসসি 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী । 
চাক্ষ্ষে মনবস্তরে য উদধিসংপ্রবস্তম্মিন্। চাক্ষুষাস্তরসংপ্লব ইতি চ পাঠঃ। মহী- 

ময্যাং নাবি নৌকারুপারাং মহ্ামিত্যর্থঃ। অপাৎ রক্ষিতবান্। বৈবস্থত ইতি, 
ভাঁবিনী সংজ্ঞা । যদ্যপি মনস্তরাবসানে প্রলয়ে! নাস্তি তথাপি কেনচিৎ 
কৌতুকেন সত্যব্রতায় মায়া দর্শিতা যথা মার্কগেয়ায়েতি শ্রীধরহ্বামিপাদাঃ। 
বিষুধর্মোত্তরে তু। মন্বস্তরে, পরিক্ষীণে কীদৃশী দ্বিজ জায়তে। ইত্যাদি বজ্জ- 
প্রশ্নাস্তে মা্কগ্ডেয়োত্তরম্। উর্মিমালী মহাবেগঃ সর্কমাবৃত্য তিষ্ঠতি | ভূর্লোক- 
মাশ্রিতং সর্ধং তদ1 নশ্ততি যাদব । ন বিনশ্তন্তি রাজেন্দ্র বিশ্রুতাঁঃ কুলপর্বতাঃ। 
নৌর্ভূত্বা তু মহীদেবীত্যাদিঃ। এবমেব মন্বস্তরে তু সংহার ইত্যাদি গ্রকরণমত- 
এৰ ভাগবতামুতে প্রতিমন্বস্তরাস্ত এব প্রলয় উক্তঃ। শ্রীহরিবংশে তদীয়টাকান্ছু 
চ। তদপ্যত্র চাক্ষুষ এবোক্তঃ সত্যব্রতস্ত মনোর্মতস্তদেবপরমভক্তত্বাস্তক্তোৎ- 
কর্ষাদেৰ ভগবৎপ্রাহুর্ভাবস্তাপুযুৎকর্ষাৎ ভক্তেচ্ছোপাত্তদেহায়েত্যাদিভিযু্ক্তি 
সিদ্ধাৎ সর্ধমন্বস্তরাঁণ্যেবোপলক্ষয়তি ॥ ১৫ ॥ ৃ 

স্থরাস্থরাপামমূতোত্পাদনার্থমিতি শেষঃ। কমঠরূপেণ কচ্ছপরূপেণ ॥ ১৬॥ 

একাদশে, বিভু স্থরাস্তুর কর্তৃক সমুদ্রমস্থন সময়ে কুম্্মরূপে 
অবতরণ পূর্ববক নিজ পৃষ্ঠে মন্দর পর্ববত ধারণ করেন ॥১৬। 



শ্রীমষ্ভাগবতমৃ। [১ স্কং__৩ অং। 
নি পপ লি ভি পি লি পি পা সি ছি রি লি সি পর এ পট জা চি ৮8 

| ০০ 

চতুর্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্ৈত্যেন্দ্রমুর্জিতমূ। 
দদার করজৈরূরাঁবেরকাং কটকৃদঘথা ॥ ১৮ ॥ 

চতুর্দশং নারসিংহং (রূপং) বিভ্রৎ। কটকৃৎ এরকাং যথা (তথা) উন (সংস্থাপ্য) 

করজৈঃ উর্জিতং দৈত্যেক্্ং দদার ॥ ১৮॥ 

[ শ্রীধরম্বামী |] 

ধন্বস্তর্য্যবতারমাহ ৷ ধান্বস্তরং ধন্বস্তরিকপম। ছ্াদশমাদিপ্রয়োগন্তার্ষঃ | 
ত্রয়োদশমেব রূপং তচ্চরিতেন সহ দর্শয়তি অপায়য়দিতি। অত্র সুধামি- 
ত্যধ্যাহারঃ ৷ মোহিন্তা স্ত্িয়া রূপেণ অন্তানস্থরান্ মোহয়ন্ ধন্বস্তরিরূপেণীমৃত- 
মানীয় মোহিন্য। অপায়য়দিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ 

ৃসিংহাবতারমাহ। নারসিংহং রূপং বিভ্রৎ। এরকা অগ্রন্থিতৃণবিশেষঃ ॥ ১৮। 

[দ্রীপনী। ] 
(কেটকৃদ্দিতি ৷ কটঃ পুংকিলিগ্রক ইত্যমরঃ। তৎকৃৎ তুণবিশেষেণান্তরণনির্মীতেতাথঃ 01১৮ 

[চৃর্িকা 1] 
ধাঁদশে ধন্বস্তরিং সন্ আযুর্ব্বেদং লী | ভ্রয়োদশে মোহিনীরূপং 

ধৃত্বা অস্ুুবান্ বঞ্চয়িত্বা দেবানমূতমপাঁয়য়ৎ ॥ ১৭ ॥ 
চতুর্দশে নৃসিংহো তৃত্বা। নখৈহিরণ্যকশিপুং বক্ষমি বিদদাঁর ॥ ১৮॥ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী | ] 

ধান্বস্তরমিতি। বিভ্রদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। দ্বাদশং ধানস্তরং রূপং বিভ্রৎ । ত্রয়ো- 
দ্রশঞ্চ মোহিনীরূপং বিভ্রৎ স্ুুরানপায়য়ৎ সুধামিতি শেষঃ। কেন রূপেণ 
মোহিন্যা ক্রিয়া তন্রপেণেত্যর্থঃ । কিং কুর্ধন্ অন্যানস্তুরান্ মোহয়ন্ ধন্বস্তরি- 
রূপেণ হ্ধাঞ্চোপহরন্নিতি শেষঃ।॥ অজিতন্তাবতারা এতে ত্রয়ঃ ॥ ১৭॥ ১৮ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী |] 

ধান্বস্তরং ধন্বস্তর্য্যবতারস্বরূপং দ্বাদশমং ভবতীত্যন্বয়ঃ। ম্ুধাকলসানয়নং 
চাস কর্ম জ্ঞেয়ম। দ্বাদশমাদি প্রয়োগন্তার্যঃ | ত্রয়োদশমং রূপং বিভ্রৎ সুরাঁ- 
নপায়য়ৎ ্ধাঁমিতি শেষঃ। কেন রূপেণ মোহিন্তা স্তিয়া অন্ানস্থুরাঁন্ মৌহয়ন্ ॥১৭॥ 

এবরক] নিগ্রন্থিতৃণবিশেষঃ ॥ ১৮ ॥ 

দ্বাদশ অবতারে ধন্বন্তরিরূপ গ্রহণ (পূর্বক জলধিগর্ড 
হইতে অমৃত ভাও লইয়! সমুখিত হয়েন। ) এবং ভ্রয়োদশে 
মোহিনীরূপে অস্থরগণকে বিমোহিত করিয়া দেবগণকে 
অমৃত পান করাইিয়াছিলেন ॥ ১৭॥ 

০৪ 



ক নো 
উতলঃ শ্রীমস্ভাগবতমূ। 

পঞ্চদশং বামনকৎ কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ । 

পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎস্ত্ত্রিপিউগম্ ॥ ১৯ ॥ 
পঞ্চদশং বামনকং (রূপং) কৃত্ব! ত্রিপিষ্টপং প্রত্যাদিৎস্থঃ পদত্রয়ং যাঁচমানঃ বলেঃ অধ্বরমূ 

অগাৎ॥ ১৯ 

চিজ লাকা পা ০৯ কা সি ্ফি্সরসসিরাক 

২ পাতি পাস 

০০ 

[ শ্রীধরস্বামী | ] 

বামনাবতারমাহ | ছুষ্টানাং মদং পরানের বামনবং ব্ূপং বং বা' 
প্রত্যাদিৎসুঃ তশ্মাদাচ্ছিদ্য গ্রহীতুমিচ্ছূঃ ॥ ১" 

[ দীপনী।) 

(পদত্রয়মিতি। অত্র পদশবে ছলঃ পদ: স্থানং পৃথিব্যাদিপাদপরিমিততৃমিন্ট ইতি 

বাখ্যালেশঃ )॥ ১৯--২৭॥ 

[চুণিকা।] 

পঞ্চদশে বামনো! ভূহা! ত্রিপাদভূমিষাচ্ঞাচ্ছতেন বলিং বঞ্চয়িত্ব। ম্বর্গমিন্ত্রায় 
দদৌ ॥ ১৯। 
আপস পপর পি পা পপ সসসপসসপী 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 

পঞ্চদশমিতি | কৃত্বা প্রকটয়ৎ ॥ ১৯ ॥ 

 শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 

গ্রত্যাদিৎসুস্তত্মাদাচ্ছিদ্য গ্রহীতুমিচ্ছুঃ ॥ ১৯ ॥ 

চতুর্দশে নরসিংহ অবতার । কটকারী (রজ্জুবিশেষ ও 
আস্তরণ-বিশেষ প্রস্তত-কারক) যেরূপ এরকা নামক অগ্রস্থি 
তৃণবিশেষ অনীয়াসে বিদীর্ণ করে, এই অবতারে নরসিংহ 
দেবও তন্দরপ, বলদর্পিত প্রচণ্ড দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে 
স্বীয় উরুদেশে রাখিয়া নখ দ্বারা অনায়াসে (তাহার হৃদয়) 
বিদারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥ | 

পঞ্চদশে বামনরূপে অবতীর্ণ হুইয়! ত্রিপাদ-পরিমিত 
ভূমি প্রার্থন-ব্যাজে দেবলোক পুনরধিকাঁরের অভিসন্ধিতে 
বলিরাজার যজ্জে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥ 



এই ৫ 
১৩৬ জ্রীমদ্ভাগবতমৃ। ইল 

অবতাঁরে যোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্ম দ্হো নৃপান্। 

ত্রিঃসপ্তরৃত্বঃ কুপিতো। নিঃক্ষতামকরোন্মহীম্ ॥ ২০ ॥ 

ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাঁৎ। 

_ চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্টা পুংসোইল্সমেধসঃ ॥ ২১ ॥ 
যোড়শমে (ষোড়শে) অবতারে নৃপান্ ব্রহ্মত্রহঃ পশ্যন্ কুপিতঃ (সন্) মহীং ত্রিঃসপ্তবৃত্বং 

নিঃক্ষত্রাম অকরোৎ ॥২০। 

ততঃ সপ্তদশে পরাশরাঁৎ সত্যবত্যাং জাতঃ (সন্) পুংসঃ অল্পমেধসঃ দৃষ্টা যেদতরোঃ 

শাখা: চক্ষে ॥ ২১ ॥ 

ৃ |] 
পরশুরামীবতারমাহ অবতার ইতি । ত্রিঃ ত্রিগুণং যথা ভবতি তথা সপ্ত- 

কৃত্বঃ সগ্তবারান্ একবিংশতিবারান্ ইতার্থঃ ॥ ২০ ॥ 
ব্যাসাবতারমাহ। অল্পমেধসঃ অল্পপ্রজ্ঞান্ পুংসো দৃষ্ট1 তদনুগ্রহার্থং শাখা- 

শচক্রে ॥ ২১। 

[ চূররিকা |] 

ষোড়শে পরশুরামে| ভূত্বা একবিংশতিবারং নিংক্ষভ্রাং মহীমকরোত ॥ ২০ ॥ 
সপ্চদশে পরাশরাৎ সত্যবত্যাং ব্যাসে। তৃত্বাল্ন গ্রজ্ঞান্ পুংসো দৃষ্ট বেদতযো: 

শীখাঃ কৃতবান্ ॥ ২১ ॥ 

[ শ্রীজীবগো স্বামী |] 

অবতার ইতি। অবতারে প্রীপর শুরামাভিধে ॥ ২০ ॥ 
ভতঃ সগুদশ ইতি স্পষ্টম্॥ ২১॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা । ] 

সপ্তরুত্বঃ সপ্তবারান্। কীদৃশান্ ত্রিঃ ব্রিগুণিতান্। অত্র সপ্তরুত্ব ইতি কৃত্ব- 
স্ুচাভিহিতায়! অভ্যাবুত্তিক্রিয়ায়ঁঃ পুনরভ্যাবৃত্তিগণনেন স্থচ্ প্রত্যয়ঃ ॥ ২০ ॥ 

অল্পমেধসোহল্লজ্ঞান্। চক্তে ব্যান? ॥ ২১ ॥ 

ষোড়শে পরশুরাম রূপে অবতীর্ণ হুইয়া রাঁজন্য +;কে 
ব্রাহ্মণবিদ্বেষী সন্দর্শনে কুপিত হুইয়। একবিংশতিবার পৃথি- 
- বীকে নিঃক্ষভ্িয় করেন ॥ ২০ ॥ 

6৯8 

ঠ সি সিসি শি 

প্রা সিটিস্পিন সিরিস্িত পিপি সিসি সিরা সিটি সা সী 



পি পস্পিসিকতীস্দিপাসিীসিল শি লীগ লামিন ২ পাসিাস্সি পাপা লস্িতা সিকান্মিতািত সমর স্পিগািীসিরীসমিী খত 

০৪০৪ 
২০ 

১ স্কং--৩ অং।] শ্রীমন্ভাগবতম্। ১৩৭ ? 
সপ ৯৮ ইসি ছি কাসির আলী জলদি 

নরদদবত্বমাপন্নঃ স্ুরকাঁধ্যচিকীর্ষয়া | ৃ 
সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্ধ্যাণতঃ পরম্ ॥ ২২। 
একোনবিংশে বিংশতিমে বুঝ্চিযু প্রাপ্য জন্মনী । 

রামকৃষ্ণজীবিতি ভবে! "ভগবাঁনহরস্ভরম্ ॥ ২৩ ॥ 
অভঃ পরং ন্রকার্যাচিকীর্ষয়। নরঠবত্ম আপন্ন;ঃ (সন) নমুদনিগ্রহাদ্দীনি বীর্ঘ্যাণি 

চক্রে ॥ ২২॥ | 

একোনবিংশে বিংশতিমে (বিংশা৩তমে ) প্রা বৃষ্চিষু রামকৃপ্ষী। ইতি ( নাঁমনী) 

জন্মনী প্রাপ্য ভূবঃ ভরম্ অহ্রৎ ॥ ২৩ ॥ 

| আখরম্মমী |] 

রামাবতারম|হ | নন্দেবত্বং রাঘবরূপেণ গ্াপ্তঃ মল । অতঃ পরম্ অষ্টা- 

দশে ॥ ২২॥ 

 ুর্দিক। |] 
অগ্টাদশে দাশ এরামো ভূত্বা সমুদ্রণিগহাদীনি কর্খীণি চি ॥২২॥ 

পপি পক ৮ _পিপশপপপা শী শশা ৮৯ ০ পিলাপাপাপশ পপ শি এ ৮ শিস শীট শীত ২ ৮ শিাশীিশীটি শিপ 

জীব ্াদী। ] 

নরদেবহমিতি। অন্ত স্কান্দে শীঃ।দগী ভারা বিশ্বরূপং ধশরতো ব্রহ্মবিষুঃরুদ্র- 
কৃতস্তিঃ শ্রনতে ॥ ২২ ॥ 

পপ পাপা াপাপাপপাপাপপপপপপপশপেসপপাশপ ক ৮ ৯সশিশাশিপ শশা পসাস০৮০ ২ পাশ শিাশাশিটি 

| আবিশ্বনাথচঞবভু| 1] 

নরদেবত্বং শ্রীরামত্বং সমুদ্রনিগ্রহাদ।নি সমুদ্রনিগ্রহস্তৈবা দ্যাপি সেতুবন্ব- 
রূপেণ দৃশ্তমান বা তত্রৈব চ মহৈহর্ধযাবিক্কারাঁচচ তস্তৈৰ প্রাধান্তেন" ' 
নিদ্দেশঃ ॥ ২২ ৃ 

পপ পাস ০ 

শত ধস স্পিস্পিসিল সস্পাপা শি সিসিপাস্টি সত পাস্পিসিপসি সপ স্পাস্পান্পাহলীস্পাহপাস্পা-পাসিসিস্দপিস্পাসপর্সি পাস্পিস্পিন্পিস্লিসপি্পি্ল সপস্সসিপা পতিত সিসির সিসি তি এ 

কই 

অনন্তর সপ্তদশে পরাশরের ওরসে সত্যবতীর গর্জে 
(ব্যাসরূপে) অবতরণ পূর্বক মানবগণের ধীশক্তি ও ধারণা- 
শক্তি সঙ্কুচিত দেখিয়া বেদরূপ্ কল্পতরুর শাখা বিভাগ 
করেল ॥ ২১ ॥ | 

অক্টাদশে, স্ুরকার্ধ্যসাধনার্থ, (্রীরামচন্দ্ররূপে) রাঁজবংশে 
অবতীর্ণ হইয়! সাগরবন্ধন প্রভৃতি বহুবিধ অলৌকিক বীরো- 
চিত কাধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥ 

খ্ ৫ চন 

ক. 
(8 সি স্পা না ১5 তা খত উট পালটা সপ তা স্পা বা ৯৭ পরী তিল এরর আগ পা স্িস্পীসপসিপা নি জর সি ও স্পা অ উীছিতউপাসিত তপাস্লীস্তি ৩৩ ৯৫৫ এপ খল ৩০ তা ৬ এপি সিন তা দা ও স্ব 

১৮ 

এ 



কি 

০০ হিসি সি পিসি পাপ পে তিল 

ঞ্ 

শি 

ঘর 
এ? পাশাপাশি আলি 

লাস্ট কসর পরিকর জলি সিসি 

১৩৮ দিনত | [ ১ স্কং--ও অং। 
লাস সিংবাস্টি্ট সত তিতা ৭ ও ৯৯৪১1 লা লিসটিপ সি লাস লা প সাপ ৮ 

ততঃ কলে সং প্রবৃত্ত সং ংমোহায়, সুরদ্বিমাঘ | 

বুদ্ধো৷ নান্গাঞ্জনস্থতঃ কীকটেমু ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥ 
ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে (সতি) হরদ্বিষাং সংমোহাঁয় কীকটেধু নায়! বুদ্ধ: অগ্নসৃত: 

ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥ 

স৯ি ৪ ছি লীসষিটি ৭ পাস ৫ ৬ পাটি তা শি লাখ লী পি লীস্টিলাসছি শাসক রা পাটি ১০০ 

[ শ্রীধরস্বামী |] 

রামকুষ্চাবতারমাহ। বিংশতিতম ইতি বক্তব্যে তকারলোপশ্ছন্দোহনু- 
রোধেন। রামক্কষ্কাবিত্যেবং নামনী জন্মনী প্রাপ্য ॥ ২৩ ॥ 

বুদ্ধাবতারমাহ। অঞ্জনস্ত স্ৃতঃ। জিনন্থৃতঃ (অজিনস্তৃতঃ) ইতি পাঠে 
জিনোহপি (অজিনোৌইপি) স এব বকটেঘু মধ্যে গরাপ্রদেশে ॥ ২৪ ॥ 

শী শশা িীপিসপপীসপপা পাপা 

[ চুশিকা।] 

একোনবিংশে বিংশে চ বুষ্ণিষু রামকৃষৌ ভূত্বা ভূবঃ ভারমহরৎ ॥ ২৩॥ 
একবিংশে কলৌ, সম্প্রবৃত্তে দৈত্যমোহনায় বুদ্ধনামা কীকটেষু ভবি- 

ষ্যতি 7 ২৪ ॥ 

কী 

[ শ্রীজীবগো স্বামী | ] 

একোঁনবিংশ ইতি । ভগবানিতি সাক্ষাৎ শ্ীভগবত এবাবিরাবোহ্য়ং ন তু 
পুরুষসংজ্ঞস্তানিকদ্ধস্তেতি বিশেষ প্রতিপত্যযর্থং তত্র তম্ত সাক্ষান্দ্রপত্বাৎ শ্রীরুষ্ণ- 
রূপেণ নিজাংশরূপত্বাদ্রামরূপেণাপি ভারহারিত্বং ভগবত এবেত্যুভয়ত্রীপি ভগ- 
বানহরভদ্ভরমিতি শ্রিষ্টমেব। অতো রামস্তাপ্যনিরুদ্ধাবতারত্বং গ্রত্যাখ্যাতম্। 
শ্রীকষ্ণস্ত বাজুদেবস্থাৎ শ্ীরামস্ত চ সন্কর্ষণরূপত্বাৎ যুক্তমেব চ তদিতি ॥২৩ ২৪॥২৫। 

| শ্রাবিশ্বনাথচক্রবর্তা |) 

বিংশতিতম ইতি বক্তব্য তকারলোপশ্ছন্দোহনুরৌধেন। বরামকষ্ণাবিতি 
নামভ্যামিত্যর্থঃ। জন্মনী প্রাছুর্ভাবদ্ধয়ং প্রাপ্যেত্যথ্ঃ ॥ ২৩ ॥ 

অঞ্জননুতোহজিনস্ৃতশ্চেতি পাঁঠদ্বয়ম্ | কীকটেযু মধ্যে গয়াএদেশে ॥২৪ ॥ 

একোনবিংশ ও বিংশ অবতারে ভগবান, কৃষ্ণ ও বলরাম 
' নামে বৃঞ্তিবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া- 
ছিলেন ॥ ২৩॥ 

অনন্তর কলিষুগ প্রবৃত্ত হইলে স্থরদ্েষী অস্তুরগণের 
সম্মোহনের নিমি্ত তিনি গয়াপ্রদেশে অঞ্জনতনয় বুদ্ধরূপে 
অবতীর্ণ হইবেন ॥ ২৪ ॥ - 

৪০৪8 

; 
? 



১১৩ ছি পি ৪ ভাতার স্রশঞ্€ 

রে ১ স্কং__৩ অং] চিডানিডগ। ১৩১৯ : 

অথাসে যুগ্ধ্যায়াং ্থ্প্রায়েঘণ রাজস্থ | ্ 

জনিত বিষুযশসো নান্না কক্ষিরগৎপাতিঃ ॥ ২৫। ৃ 
অবতারা হনংখ্যেয়া হরেঃ সত্তবনিধের্িজীঃ। 

যথাবিদাঁসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ ত্যঃ সহজ্রশঃ ॥.২৬ ॥ 

অথ যুগনন্ধ্যাস।ং দস্্প্রায়েবু রাজন অনৌ জগ্গৎপতিঃ নামা কক্ষিঃ বি +যশসঃ জনিত ॥ ২৫: 

দ্বিজাঃ অবিদাসিনঃ সরসঃ সহশ্রশঃ কুল্যাঃ যথা তথ') হি সত্তনিখেঃ হরে: অনংখ্যেয়াঁঃ 

অবভারা? সু ॥ ২৬ ॥ 

[ গ্রীধরম্বামী | ] 

বক্ক্যবতাঁবমাঁহ । খুগসন্ধ্যায়াং কলেরন্তে বিষুযুশপে। ব্রাক্ষণাৎ সকাশাৎ 
জনিতা জনিষ্যতে ॥ ২৫ ॥ 

অন্ুক্তসর্ববসংগ্রচার্থমাহ অবতাঁরা ইতি । অসংখোয়ত্বে দৃষ্টান্তঃ যথেতি। 
অবিদাপিনঃ উপক্ষয়শৃন্যাৎ। সরসঃ সকাশাৎ কুল্যাঃ অন্নপ্রবাহাঃ ॥ ২৬ « 

[ চুণিকা। ] 

ততঃ দ্বাবিংশে করেরস্তে দস্থ্য সাষেষু রাঁজসু সৎসু বিষ্ুযশসো আাক্ষণাঁৎ 
কন্ধির্বিষাতি ॥ ২৫ ॥ 

হে দ্বিজাঃ হরেরসঙ্যখ্যেয়াঃ অবতারাঃ যথা! সরোবরাৎ সহজ্শঃংক্ষুদ্রপ্রবাহাঁঃ 
নির্গচ্ছস্তি ॥ ২৬ 

? 

ৃ 

পরে কলিষুগের অবসানকালে রাজগণ সকলেই দস্থ্য 
সদৃশ আচরণে প্রবৃত্ত হইলে, জগৎ্পতি ভগবান ( সম্ভল 
গ্রামে) | বিঞ্ুষশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে কক্কিরূপে আবি- 
ভূত হইবেন ॥ ২৫ । ' 

মুনিগণ ! সত্তগুণ-নিধি ভগবান হরির অসংখ্য অবতার 
_ তাহার অবতারের সংখ্যা! করা যায় না। উপক্ষযশূন্য 
(অক্ষয়) জলাশয় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জলপ্রবাহের ন্যায় 
তাহ! হইতে অসংখ্য অবতারের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৬। 



চা 

3: 2৬৯ পেস রি ভা ছি পি লী লৌি ািল 

০, 

ৰ 

ৃ 

ৃ 

১৪০ শ্রীমদ্ভাগবতমৃ। [১ স্বং--৩ অং 
পিঠা নী িকসসি্ফিসছি ক ৬ পি সস পাকি পিকাসমিাি পাস্িপাপাস্পিশিপাসি লা লি পাপা পা পাস পা লা তাপসী বাঁ পাটি লাল লী্টিপিন পাটি লারা পা পাপা লাখ শেলী চাস্মিসিসীসছিত 

 খষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহ্বৌজসঃ। 
কলাঃ সর্ষেবে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঁ? ॥ ২৭ ॥ 

খষয়; মনবঃ দেবাঃ মহৌজসঃ মনুপুত্রাঃ (চ) সপ্রজাপতয়ঃ সর্ষ্বে হরেঃ এব কলা? 
লৃতাঃ 1 ২৭ ॥ 

 শ্রীজীবগোস্বাম। । ] 

অথ শ্রীহয়গ্রীব-হরি-হংস-পূশ্নিগর্তভবিভূ-সত্যসেন-বৈকুগ্ঠাজিত-সার্ব্ভৌম- 
বিষক্সেন-ধন্দসেতু-স্থধাম-যোগেশ্বর-বৃহপ্তান্বাদীনাং শুক্লাদীনাধান্ুক্তানাং সংগ্র- 
হার্থমাহ অবতার! ইতি । হরেরবত্বারা অসংখ্োয়াঃ সহশ্রশঃ সম্ভবস্তি। হি 
প্রসিদ্ধ । অসংখ্যেয়ত্বে হেতুঃ। অব্বুনিধেঃ সত্বস্ত স্ব প্রাছুর্ভীবশক্তেঃ সেবধি- 
রূপস্ত। তত্রৈব দৃষ্টান্তঃ ঘথেতি। অবিদাসিনঃ উপক্ষয়শুন্যাৎ সরসঃ সকাশাৎ 
কুল্যাস্তৎস্বভাবকৃতা নির্বরা অবিদাসিন্যঃ সহঅশঃ সম্ভবস্তীতার্থঃ। অত্র যে 

ংশাবতারান্তেঘু চৈব বিশেষো জ্ঞেরঃ। শ্রীকুমারনারদাদিঘাধিকারিকেঘু 
জ্ঞানভক্তিশক্ত্যংশাবেশঃ। শ্রীপৃথাদিবু ক্রিদাশক্ঞ্যংশাবেশঃ। কচিত্ স্বয়মেবাঁবেশঃ 
তেষাঁং ভগবানেবাহমিতি বচনাৎ। অগ শ্রীমত্স্তদেবাদিষু সাক্ষাদংশত্বমেব 
তত্র চাংশত্বং নাম যাক্ষাস্ুগবত্েইপ্যব্যভিচারিতাদৃশ দিচ্ছাবশ ২ সর্ধাদৈবৈক- 
দেশতয়ৈবাঁভিব্যক্তশক্ত্যাদ্িকত্বমিতি জ্ঞেয়ম। তখৈবোদাহরিষ্যতে | রামাদি- 
মুক্তিযু কলানিয়মেন তিষ্গ্লানাবতারমকরোদিত্যাদ্ি ॥ ২৬ ॥ 

ূ | শ্ীবিশ্বন।থচক্রবর্তা |] 

বিষ্যশসে। ব্রাহ্ষণাঁৎ সকাঁশাৎ ॥২৫॥ 
হয়গ্রীবহংসাদ্যনুক্তসর্বরসংগ্রশ্থার্থমাহ অবত্তারা ইতি। অসংখ্যেয়ন্বে হেতুঃ 

সত্বানাং শুদ্ধসন্বচিদানন্দানাং নিধেঃ সেবধিরূপন্ত। তত্র দৃষ্টান্তঃ ঘথেতি | অবিদা- 
সিনঃ উপক্ষয়শূন্যাৎ। দস্থু উপক্ষয় ইত্যাম্মাৎ সরসঃ সকাশাৎ কুল্যান্তৎ্বভাঁব- 
কৃতা নির্ঝরাঃ অবিদাসিন্যঃ সহত্রশঃ স্থ্যুঃ অসংখ্যাতা ইতি শ্লেষেণৈতে পুরুযাঁদ্যা 
এবাবতাঁরাঃ খ্যাতাঃ অন্তে তু ন সম্যক্ খ্যাতী বর্তস্ত এবেতি জ্ঞাপ্যতে। 
যছুক্তং প্রহ্লাদেন। ইথং নৃতি্্যগৃষিদেবঝসাঁবতারৈর্লোকাঁন্ বিভাবয়দি 
হংসি জগৎ্প্রতীপান্। ধর মহাপুরুষ পাসি যুগান্ুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ বদতবস্তরি 
যুগোহথ স ত্বমিতি ছননত্বাদেবাসংখ্যাত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ 

খষিগণ, মন্ুগণ, দেবগণ, মহাতেজব্বী মনুপুত্রগণ ও 
প্রজাপতিগণ, সকলেই ভগবান হরির অংশ ॥ ২৭ ॥ 

ৃ 
ৃ 

র 
ৃ 
ৃ 
; 

ৃ 
ৃ 
ৃ 
৫ 
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০০০ 

১ স্কং-_৩ অং।] শ্রীমপ্ভীগবতম্ 

. এতে চাংশকলা? পুংসঃ কষ্ণস্ত ভগবান্ ব্বয়মৃ। 

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে ধুগে ॥ ২৮॥ 
কৃষ্ণ? তু শ্বয়ং ভগবান্।* (তস্য) পুংসঃ এতে অংশকলাঃ চ যুগে যুগে ইন্্রারিব্যাকুলং 

লোকং মুড়য়ন্তি ॥ ২৮ ॥ 

[ শ্রীপরস্বামী।] 

বিভূতীরাহ খষয় ইতি ॥ ২৭॥ ৃ 
অত্র বিশেষমাহ এতে চেতি । পুংসঃ পর“ মশ্বগ্র কেচিদংশাঁঃ কে চিৎ কলাঃ 

বিভৃতয়ঃ | ত্র মৎস্যাদীনাঁং অবতারত্বেন সর্ধবজ্ঞন্বে সর্বশক্িমতেহপি। যথোঁপ- 
যোগমেব জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যাবিফবণম্। কুমাঁরনাসদাদিঘ।ধকাঁরিকেধু থোপযোগ- 
মংশকলাবেশঃ | (তত্র কুমারাদিবু জ্ঞানাবেশঃ) | পৃথাদিষু শক্তযাবেশঃ। কষ্তস্ত 
গাক্ষাৎ ভগবাঁন্ নারায়ণ এব আবিষ্কিতসর্বশক্তিত্বাৎ। সর্বেষাং প্রয়োজনমাহ। 
ইন্দ্রারয়ো দৈত্যাঃ তৈব্যাকুলম্ উপন্রতং লোকং মৃততয়ন্তি গুখিনং কুর্বন্তি ॥ ২৮ 

১ স্পাাপপশি পপ পিটিশি সপ 

[দীগনী।] ্ 
এতে চাঁঁশকলা ইতি । তথা চ ত্রহ্মসংহিতা়।ম্। রামানিমুস্তরু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ 

নানাবতারমকপোৎ ভূবনেষু কিস্ত। কৃঞ্ধঃ স্বয়ং মমভবৎ পরম পুমান্ যে! গোবিন্দমাদি- 

পুরুষং তমহং ভজামি। ইত্তিব্যাখ্যালেশঃ ॥ ২৮--৩১ ॥ 

[টু'বকা।] 
তথ খধিমনুদেবমন্থপুত্রগ্র প্রজাপতি গ্রভৃতয়ে হরেরংশাঃ কলাশ্চ স্যুঃ ॥ ২৭ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী |. 
অথ বিভূতীরাঁহ খষয় ইতি। কলা বিভৃতয়ঃ। অগ্লশক্তেঃ প্রকাশাদ্, 

বিভূতিত্বং মহাশক্তেম্বাবেশত্বমিতি ভেদ? ॥ ২৭ ॥ 

[ শ্ীবিশনাথচক্রবর্তী |] 
অবতারান্ুস্তা বিভূতীরাহ খবয় ইতি ॥ ২৭॥ 

৪০০ শাপস্পাসপীশপপীপশিটি শি শিপ পপ সসপীপ তাপ শিস পপি পি 

এই কথিত অবতার সকলের মধ্যে কেহ ব! ভগবানের. 
ংশ- কেহ বা তাহার কলা; কিন্তু একমাত্র কৃষ্ণই স্বয়ং 

ভগবাঁন। ইন্দ্রশক্র অস্থরগণ কর্তৃক লোক সকল বিদ্রাবিত 
হইলে, ভগবান ঘুগে যুগে এইরূপে অবতরণ পুর্ববক তাহী- 
দিগের জুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥ 
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2] 

শ্রীমন্ভাগবতম্ ] [১ স্কং--৩ অং। 

[ চুরিক1। ] 
শ্রীকৃষ্ণস্ত সাক্ষাৎ নারায়ণ এব । অথৈষাং প্রয়োজনমাহ । এতে সর্ব যদ 

দৈত্যপীড়িতং জগত্তবতি তদা সুখযস্তি ॥ ২৮ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী | ] 

তদেবং পরমীঁয্মানং সাঁঙ্গমেব নিদ্ধীধ্য প্রোক্তীন্বাদপুর্বকং শ্রীভগবস্তম- 
'প্যাকারেণ নির্ধারয়তি এত ইতি । এতে চাংশকলা ইত্যেব পাঠঃ স্বামিসম্মতঃ | 
উননবতিতমে তথ! টাকায়াং দর্শনাৎ । ততশ্চ এতে পূর্বোক্তীঃ চশবদাদন্ন- 
ক্তাশ্চ প্রথমমুদ্দিষ্টস্ত পুংসঃ পুরুষস্ত অংশকলাঁঃ কেচিৎ অংশাঃ শ্বয়মেবাংশাঃ 
সাক্ষাদংশত্বেনাংশাংশত্বেন দ্বিবিধাঃ | ৫কচিদংশাবিষ্টত্বাদংশাঃ। কেচিত্ত কলা 
বিভৃতরঃ। ইহ যে!। বিংশতিতমাবতারত্বেন কথিতঃ স কৃষস্ত ভগবান্ এফ 
এব পুরুষস্তাঁপ্যবতারী ভগবাঁনিত্যর্থঠঃ | অত্র অন্গুবাঁদমন্থুক্তৈব ন বিধেয়মুদীরয়ে- 
দিতি দর্শনা শ্রীরুষ্ণন্তৈব ভগবস্বলক্ষণো ধন্মরঃ সাঁপ্যতে ন তু ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণ- 
ত্বমিত্যায়াতম্। ততশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্তৈব ভগবব্বলক্ষণধশ্মিত্বে সিদ্ধে মুলত্বমেব সিদ্ধ্যতি 
ন তু ততঃ প্রাহুরতত্বম্। এতদেব ব্যনক্তি স্বয়মিতি। তত্র চ স্বরমেব ভগবান্ ন 
তু ভগবতঃ প্রাছর্ভূতিতয়া ন তু বা! ভগবস্তাধ্যাসেনেত্যর্থঃ। ন চাবতারপ্রকরণে 
পঠিত ইতি সংশয়ঃ। পৌর্বাপর্য্যে পূর্ববদৌব্বল্যং প্রকৃতিবদিতি স্তাঁয়াৎ। যথা £ 
অগ্নিষ্টোমে যছ্যুগাঁত। বিচ্ছিদ্যাদদক্ষিণেন যজেত যদ্দি *গ্রতিহর্ত। সর্বস্বদক্ষিণে- 
নেতি শ্ররতেঃ | তয়োশ্চ কদাচিদ্বয়োরপি বিচ্ছেদে প্রান্তে বিরুদ্ধয়োঃ প্রায় 

'শ্চিত্বয়োঃ সমুচ্চয়াসম্তভবে চ পরমেব প্রায়শ্চিত্ত গিদ্বাস্তিতং তদ্দিহাপীতি। 
অথব! কৃষ্ণস্ত ভগবান্ ন্বয়মিতি শ্রত্যা প্রকর্ণস্ত“বাঁধঃ ৷ যথ1 শঙ্করশারীরক- 
ভাষ্যে। শ্রড্যাদিবলীয়ন্বাচ্চ ন বাধেতি সুত্রে তে হৈতে বিদ্যাঁচিতে এবেতি 
শ্রুতির্মনশ্চিদাদীনামগ্বীনাং প্রকরণপ্রাপ্তং ক্রিয়া রবেশলক্ষণমন্বা তন্ত্যং বাঁধিত্বা 
বিদ্যাত্বেনৈব স্বাতন্ত্যং স্থাপয়তি তদ্দদিহাপীতি । অত এতত্প্রকরণেহপ্যন্যত্র 
কচিদপি ভগবচ্ছব্মমকৃত্বা' তত্রেব ভগবানিতি ভগবানহরভ্ভরমিতি কৃতবাঁন্। 
ততশ্চাস্তাবতারেষু গণন! তু স্বয়ং ভগবানপ্যসৌ স্বরূপস্থ এব । নিজপরিজন- 
বৃন্দানামানন্দমবিশেষচমৎকারায় কিমপি মাধূর্্যং নিজজন্মীদিলীলয়! পুষ্ঙন্ 
কদাচিৎ সকললোকরৃশ্তো ভবতীত্যপেক্ষয়ৈবেত্যাগতম্ ৷ যথোক্তং ব্রহ্মসংহি- 
তায়াম্। রামাদিমুত্তিযু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্নানাবতাঁরমকরোদুবনেষু কিন্তু। 
কুষ্ণঃ শ্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমাঁন্ যো৷ গোবিন্দমাঁদিপুরুষং তমহং ভজামীতি । 
অবতাঁরশ্চ প্রাকৃতবৈভবেহবতরণমিতি কৃষ্ণসাহচর্যেণ রামস্তাঁপি পুরুষাঁংশত্বা- 
ত্যয়ো জ্ঞেয়ঃ | অত্র তুশবোইংশকলাভ্যঃ পুংসশ্চ সকাশাৎ ভগবতো বৈলক্ষণাং 
বোধয়তি। যদ্বা অনেন তৃশবেন সাবধারণ। শ্রতিরিয়ং প্রতীয়তে । ততশ্চ 
সাবধারণ শ্রতিক্বলবতীতি ন্যায়েন শ্রুত্যৈব শ্রুতমপ্যন্যেষাং মহানারারণাদীনাং 

টিপস 
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, [জ্রীলীবগোস্বামী |] 
স্বয়ং ভগবন্বং গুণীভূতমাঁপদ্যতে ৷ এবং পুংস ইতি ভগবানিতি চ প্রথমমুপ- 
ক্রমোদ্দি্টন্ত ততন্ত শব্দ্য়স্ত ততৎসহোদরেণ তেনৈব চশবেন প্রতিনির্দেশীৎ 
তাবেৰ খন্বেতাবিতি ম্মারয়তি। উদ্দেশ প্রতিনির্দেশয়োঃ গ্রতীতিস্থগিততা- 
নিরসনাম় বিদ্বত্তিরেক এব শব্ধঃ প্রযুজ্যতে তৎ্সমে! বা। যখা জ্যোতি- 
ষ্টৌোমাধিকাঁরে বসন্তে জ্যোভিষা যজেতেত্যত্র জেোতিঃশব্দো জ্যোতি- 
ষ্টোমবিষয়ো ভবতীতি | ইন্দ্রাৰী।ত পদ্যার্ধং ত্বত্র নান্বেতি। হুশবেন 
বাক্যন্ত ভেদনাং। তচ্চ তাবটৈবাকাজ্জাপরিপূর্তেঃ একবাক্যত্বে তু চশব্দ 
এবাকরিধ্যত। ততশ্চেন্ত্রারীতাহ অর্থাৎ তএব পুর্বোক্ত। মৃড়য়স্তীত্যায়াতি। 
অত্র বিশেবজিজ্ঞ'পায়াং কৃষসন্দর্ভে। দৃশ্যঃ : তত্তত্প্রসঙ্গে চ দর্শয়িষ্যতে ॥ ২৮ ॥ 

স্পাপিশসপিপীপিপিলপাপিলপাপিপািশাল ০৭ সপ শি শন এ পপ শলপানণাপ পাশা সা পা পাপিপস্পাপপপা তাপ টিপাটিপি ও শীতিত এ ০০ ৯ ০্পীিশি ৩ সপ পাপ পাপী পি সপ শা স্পা ০৯৯০ শট সপ 

[শ্রা বন চক্রবর্তী ।] |] 

নন্বেষাং সর্বেষা* তুল্যত্বমেব বা অস্তি বা তারতম্যমিত্যপেক্ষায়ামাহ এতে 
চেতি। এতে পুর্বোক্তাঃ চশব্বাদনু ক্তাশ্চ পুংসঃ গ্রথম নির্দিষ্টম্য পুরুষস্য অংশকলাঃ। 
কেচিদংশাও মত্প্যকুম্মবরাহীদ্যাঃ। কেচিৎ কলাঃ কুমারনারদাদয়;ঃ আবেশাঃ! 
যহুক্তং ভাগবতানুহে । জ্ঞানশ ক্র্যা্দিকলয়। ধত্রাবিষ্টো জনা্দনঃ। ত আবেশ! 

নিগন্যন্তে জাবা এব মহত্তমাঃ। বৈকুণ্েইপি ঘথা শেষো নারদঃ সনকাদয় ইতি। তথ' 
পান্পে। আবিষ্টোহভূৎ কুমারেষু নারদে চ হরিবিভুঃ॥ তথা তত্রৈব। আবিবেশ 
পৃথুং দেবঃ শঙ্ঘী চক্রী চতুভূগি হতি ! এতত্তে কখিতং দেবি জামদগ্রের্মহায্বনঃ। 
শক্ত্যাবেশাবতারস্য ঢরিতং শাজি, প্রভোরিতি। কলেরস্তে চ জংপ্রান্তে, 
কন্কিনং ব্রন্মবাদিনম্! মন্ুগ্রবিশ্য কুরুতে বাস্থদেবেো জগৎস্থিতিমিতি | তত্র 
কুমারনারদাদিযু জ্ঞানভক্তিশক্ত্যংশাবেশঃ। পূরথাদিযু ক্রিয়াশক্তযুংশাবেশ2। 
তে চাবেশ। মহাশক্ত্যা অল্লশক্্য। চেতি দ্বিৰিধাঃ। প্রথমা কুমারনারদাঁদ্যাঃ 
অবতারশন্দেনোচ্যন্তে। দ্বিতীকাঃ মরীচিমন্বাদ্যাঃ বিভূতিশব্দেনেতি ভেদো 
জ্ঞেয়ঃ। ইহ যো বিংশতিতমাবতারত্বেন কথিতঃ স কৃষ্চস্ত ভগবান্ ন ত্বংশঃ ন 
চাংশী পুরুষঃ কিন্ত ভগবান্। জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবাঁন্ মহদাদিভিরিতি 
পদ্যোক্তো যঃ পুরুষস্যাবতারী ভগ বান্ স এবেত্যর্থঃ। অনুবাদমন্্ক্কৈ ন বিধেয়- 
মুদীরয়েদিতি দর্শনাৎ কুষ্ণটদ্যব ভগবন্থলক্ষণে। ধর্ম্ঃ সাধ্যতে ন তু ভগবতঃ 
কুষ্ণত্বং তেন কৃষ্চ এব ভগবাঁন্ মূলভূত উতি। এতদেব পুনঃ স্পন্টীকুর্বন্নাহ, 
শ্বয়মিতি। €তন পুক্ষাবতারিণো ভগবতো মহানারাযণাদপি কৃষ্ণস্তে তকর্ষঃ 

সাঁধিতঃ | অতএব ছান্দোগ্যে পঞ্চমপ্রপাঠকে | জ্যায়ীংশ্চ পুরুষঃ সব্ধং খন্বিদং 
ব্রহ্ম যৎ প্রাণা আদিত্য৷ ইত্যাছ্যক্তা পশ্চাছুপসংহৃতং কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়েত্যা- 
দিনা । তেনাত্র পুরুযাদভ্যোহপি শ্রেঠো দেবকণপুত্র এব জ্ঞেয়ঃ। তদপ্যব- 
তারমধ্যে তম্য গণনম্। ভূর্লোকস্থমথুরাদিধামবিলা সিত্বান্নরলীলত্বাৎ প্রাপঞ্চিক- 
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সি সা 
[ শ্রীবিশ্বন থচক্রবস্তা | ] 

লোঁকেধু করুণাধিক্যাদাবিরাবতিরোভাবাভ্যাঞ্চ। তথা চ গোপালতাঁপমী 
শ্রুতিঃ। দস হোবাচাজযোনিববতারাণাং মধ্যে শ্রেষ্টোবতারঃ কো ভবিত। যেন 
লোকাস্তব্যস্তি দেবাস্তষ্টা ভবস্তি। যং স্বৃত্ব! মুক্তা অন্মাৎ সংসারাৎ তরস্তীতি। নন্থু 
তত্রাংশেনাবতীর্ণন্ত বিষ্ঠোবীধ্যাণি শংস ন ইতি । দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ 
পুমানংশেন সাক্ষাপ্তগবান্ ভবায়ন ইতি। তাবিমৌ বৈ ভগবতো ইরেরংশাবিহা- 
গতাবিত্যাদদি বহুবাক্যবিরোধে কৃষ্স্ত ভগবান শ্বয়মিত্যকেনৈৰ বাক্যেন 
কুষ্ত্ত পূর্ণত্বং কথং ব্যবতিষ্ঠতাম্। অত্রোচ্যতে । শ্রীভাগবতশাস্ত্রারস্তে জন্ম- 
গুহাধ্যায়োহয়ং সর্ধভগবদবতারবাক্যানাং ুচকত্বাৎ স্বত্রম। তত্র চৈতে 
চাঁশকলাঃ পূংসঃ কুষ্স্ত ভগ্রবান্ শ্বয়মিতি পরিভা বা স্ত্রমূ। যত্র যত্রাবতারাঃ 
শন্তে তত্রান্তান্ পুরুষাংশত্বেন জানীযাৎ কৃষ্ণ্ত স্বয়ং ভগবত্বেনেতি । গ্রতিজ্ঞা- 
রূপমিদং সর্বত্রোপতিষ্ঠতে | পরিভাষা হোকদেশস্থা সকলং শাস্ত্রমভিপ্রকাশয়তি 
যথা বেশ্ম প্রদীপ ইতি প্রাঞ্চঃ। সা চশাস্ত্রে সকদেব পঠ্যতে নত্ভ্যাসে- 

নেতি বাঁক্য।নাং কোটিরপি অনেনৈকেনাঁপি মহারাজচক্রবন্তিনেব শাদনীয়। 
ভবেদিভত্যতপ্রিকদ্বারমানান।ং তেষাং বাক্যানামেতদনগুণার্থ তৈব তত্র তত্র 

ব্যাখ্যেরা। কিঞ্চ তেষাং বাক্যাঁনাঁং প্রাকরণিকত্বেন দুর্দলত্গুৎ অস্ত তু শ্রুতি- 
রূপত্বেন প্রাবল্যাৎ। আ্রাতলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাধ্যানাং সমবায়ে পার- 

দৌর্বল্যমর্থবিপ্রকর্ধাদিতি স্টায়েন তানোবাথান্তরতরা সংগমনীরানি। ন তু 
তদনুরোধেনৈতদিত্য তঃ শ্ীধরন্বামিপাদৈরপি তত্র তত্র তথৈব সমাহিতমিতি। 
নন মত্্তকুন্মাদ্যবতারাণাং কৃষ্ণন্ত চ দ্বিভূজত্বচতুভু'জত্ববালত্বকিশোরত্বাদ্যাকারা- 
ণাঞ্চ সর্বেষাং নিত্যত্বশ্রবণাৎ অনেকেশ্বরতপ্রনক্তিঃ | মৈবং। বহুমুর্ত্যে কমূর্তিক- 
দিতি দশমাদ্যথা। একস্তৈব জীবস্ত কালভেদেনাল্পশক্তিক স্ছুশক্তিকানস্তনশ্বর- 
স্বভিন্নবিগ্রহধাবিত্বং প্রতীয়তে ৷ এবমেকন্তৈবেশ্বরস্ত সর্বব্য।পকস্তাচিন্ত্যশত্ত্য। 
যৌগপদ্যেনৈবানস্তনিত্যস্বাভিন্নবিগ্রহধারিত্বম্। জীবান1মনস্তানামানত্ত্যন্ ঈশ্বর- 
স্তৈকন্তৈবানস্ত্য মিতি জীবদৃষ্ট্যেব তদ্বিলক্ষণ ঈশ্বরশ্চ প্রত্যেতব্য ইতি | নন্বানন্দ- 
মাত্রস্ত চি্বস্তনে। ব্যাপকস্তা পরমেশ্বরন্ত কিং নামাংশিত্বমংশত্বং বা পরিচ্ছিযস্তৈৰ 
বস্তনো ভাগবিভাগাদিলস্তবাৎ। যছুক্তং মহাবারাহে। সর্ধে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ 
দেহান্তম্ত পরাত্মনঃ | হাঁনোপাদনরহিত। নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্চিৎ। পরমানন্দ- 
সন্দোহাঃ জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বতঃ। সর্ব সর্ব গুণৈঃ পুর্ণাঃ সর্বদোষবিবর্জিতা ইন্তি। 
সত্যম্। তদপি তস্ত মাধুষ্্র্শ্বর্ধ্যকারুণ্যাদিশক্তি প্রাকট্যতারতম্যেনৈবাংশত্বপর্ত্ব- 
ব্যবস্থা । আঁবিভাবিতপূর্ণদর্বশক্তিত্বং পুর্ণত্বম । আবির্ভীবিতবর্থপ্রয়োজনাল্প- 
শক্তিত্বমং ৬৭ যহুক্তং ভাগবতামুতে। শক্তের্বযক্তিন্তথাব্যক্তিস্তারতম্যস্ত কারণ- 

মিতি। শাক্তঃ সমাপি পুর্য্যাদিদাহে দীপাগ্রিপুঞজয়োঃ | শীতাদ্যাত্তিক্ষয়ে চাগ্সি- 
পুঞ্জাদেব সুখং ভবেদ্িতি। এব পুর্ণত্বাংশত্বাভ্যামুৎ্কর্ষাপকর্ষে মহান্ুভাব- ? 

6০৪ 



15৮ 

১স্কং-৩ অং।] শ্রীমস্ভাগবতম্। ১৪৫ 

জন্ম গুহ্যং ভগবতো য এতহ প্রধতো নরঃ। 

সায়ং প্রাতগৃন্ ভক্ত্যা ছুঃখগ্রামাছিমুচ্যতে ॥ ২৯ ॥ 

যঃ নরঃ প্রফতঃ (সন্) ভগবতঃ এতত গুহ)ং জন্ম ভক্ত্য| সায়ং প্রাত৫ গৃণন্ ( সঃ) ছুঃখ- 
গ্রাম।ৎ বিমুচ্যতে ॥ ২৯ ॥ 

[ শীধরম্থামী |] 

এততকীর্ভনফলমাহ জন্মেভিণ শুহৃদতিরহস্তং জন্ম। প্রসতঃ শুচিঃ সন্ 
তুঃখগাসাৎ সংসারাত ॥ ২৯ ॥ 

পেতদ্গবতো! গুহাং জন্ম ষ: সাং গ্রাতঃ গঠেৎ স হুঃখসজ্ঘাদিমুচ্যতে 1 ২৯॥ 

শ্রীজাবগোস্বামী। 
জন্মেতি। স্পঈম ॥ ২৯ 

[ শ্রীবিশ্বন(থচক্রনর্তী | 

মুনীনামপ্যন্থভবসিদোৌ জ্ঞেয়ী। যথা তৃতীদে। আসীনমুর্ধ্যাং ভগবস্তমাদ্যং 
সঙ্কর্ষণং দেবমকুধিষ্্যম্। বিবিৎসবস্তত্বম তঃ পরন্ত কুমারমুখ্যা মুনয়োহঘ্বগচ্ছন্। 
স্বমেব ধিষ্ট্যং বহু মাঁনয়ন্তং যদ্বান্রদেবাভিধমামনস্তীতি । অতশ্চিদ্বস্তনঃ পরমে- 
শ্বরশ্তাংশ1ংশিত্বভেদে। ন বিরুদ্ধঃ। যছুক্ং বারাহে। শ্বাংশশ্গাথ বিভিন্নাংশ 

ইতি দ্বেধাংশ ইফ্যতে ইত্যাদি । তত্র মৎস্যাদীনামবতারত্বেন সর্ধজ্তত্- 
সর্বশক্তিত্বেহপি যথোপযোগমেব জনক্রিয়াশক্যাবিফরণম্। কুমারণারদাদি- 
াধিকারিকেষু যখোপযোগমংশকলাবেশঃ। ইতি শ্রীধরস্বামিপাঁদাঃ। অত্র 
গ্রধচাং কারিকাঃ। নৃসিংহে। জানদগ্ন্যশ্চ কন্ধী পুরুষ এব চ। ভগবন্ডে চ তত্রাদে- 
রেশ্বর্যস্ত প্রকাশকাঃ। নারন্নোহথ তথা ব্যাসো। বরাহে। বুদ্ধ এব চ।. ধন্মীণামেব 

বৈিধ্যাদমী ধ্ধপ্রদর্শকাঃ। রামো ধস্তপিরধজঃ পৃথুঃ কীত্িপ্রদর্শিনঃ। বল- 
রামো মোহিনী চ বামনঃ শ্রপ্রধানকাঃ। শ্রীরত্র সৌন্দর্য্যম্। দত্তাত্রেয়শ্চ ম্গ্তুশ্চ 
কুমারঃ কপিলম্তথা | জ্ঞানপ্রদ্র্শকা এতে বিজ্ঞাতব্যা মনীবিভিঃ | নারায়ণো 
নরশ্চেতি কুর্শ্চ খষভত্তথা । বৈরাগাদশিনো জ্ঞেরান্তত্ৎকম্মীনুসারতঃ | কষ্ঃ 
পুর্ণষড়েস্বধ্য মাধুষ্যাণাং মহোদধিঃ। অন্তরভতসমন্তাবতারো নিখিলশক্কিমানিতি। 

যে ব্যক্তি পবিত্র হইয়া সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে 
ভক্তিপূর্ববক তগবানের চা: গুহ জন্ম-বৃভান্ত সকল আলোচনা 
ও কীর্তন করেন, তিনি এই হিরন সংলার হইতে 
বিষুক্ত হয়েন ॥ ২৯ ॥ 

সড়ক 

সি অাসিাসটিপা সিটি সা সস্তা স্পস্ট সর স্পা স্পিরিস্পি সিসি পিটিসি সামী 



১৪৬ শ্রীমস্ভাগবতমূ। 0৮ সু 
রী 

স্টক উট ঈ বাণ ৪ তি ৬ লি তাস পরি সি তাস লী বা্টি্টি পাস সিসি সি লরি নীম সিসি লি পট সি লস পক্ষ কী তত সি সি প্লাস্টিক প্রত কচ পি বি তত জি লাস্ট বা আপ সশর্ব সত 5 এসিত ০ 

এতক্রপং ভগবতে। হ্যরূপন্ত চিদাত্বনঃ। 

মায়াগুণৈর্বিরচিতং মহদাঁদিভিরাত্বনি ॥ ৩০ ॥ 
অরূপস্য চিদাম্মন এতৎ রূপং হি ভগবতঃ টা মহদাদিভি; আত্মনি বিরচি তম্ ॥১০॥ 

লা পপকীপল বশ কপিল লাপীশপীশিপাল  পপপপাশীশীপিপ পিপিপি পা পপির 

[প্র শরীধরম্বামী । র্ 

বিমুচ্যতে ইত্যুক্তং তত্র কথং দেহদ্বর়সম্বন্ধে সতি তদ্দিমুক্তিরিত্যাশঙ্ক্য 
দেহসম্বন্ধস্য ভগবন্ময়ৌখাঁবিদাবিলপিতত্বাৎ এনচ্ছবণাদিজনিতবিদার| ভগ্নি- 
বৃন্ভিরপপদাতে ইত্যাশয়েনাহু এতদ্রপমিতি পঞ্চভিঃ | অরূপন্য চিদেকরসন্য 
আত্মনো জীবস্ত এতত স্কুলং রূপং শরীরং ভগবতো' ব। মায় তগ্যা গুণৈর্মহদা দি- 
রূপৈবিরচিতম্। ক আত্মনি আত্মস্থানে শরীরং কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ 

এ উল রীতি শট পাশ পাব্শ সির্টি পি সি পলিপ স্পা তা কে তলা পিসীর পনি ০ ৯ পা 

পাশ ্পস্সিরী সত সপাসিপিসিরি পে শাস্সি 

[চুণিকা |] 

ঞ্তদ্ভগবন্তো! রূপং মায়া গুণৈর্মহদাদিভিও ব্রক্গণি অজ্ৈঃ কল্পিভম্ ॥ ৩০ ॥ 

[ জীজীবগো মী |] 

তদ্দেবমেতানি সাক্ষাদ্রপাণ্যাবিষ্টন্পাণি চোগদিশ্য উপাঁসনার্থৎ শৃন্তেণ ভগ- 
বত্যারোপিতং রূপমুপদিশতি এতদ্রপমিতি। অরূপশ্ত প্রাক তরূপাসন্বন্ধস্ত মায়- 
গুণৈর্বিরচিতমেবৈতজ্জগদাঁকারং রূপম । তচ্চাত্মনি জীব এব বিরচিতং তৎ- 
সন্বন্ধতয়ৈব কলিতং ন তু পরমেশ্বরসন্বন্ধতয়েতয্ঃ। অমঙ্গাদনাসঙ্গাচ্চেতি 
ভাব ॥ ৩০ ॥ 

[ শ্ী(বশ্বন।থচক্রবত্তী | ] 

সর্বেষাৎ সাধারণপ্রয়োজনমাত | উন্ত্রারয়োহস্থবাস্তৈস্তন্মতৈশ্চ বাকুলঘুপপ্রতং 
লোকং মুড়য়স্তি স্থথিনং কুর্ববস্তি | যুগে যুগে তন্তৎসময়ে ॥ ২৮ ॥ 

এতৎ কীর্তনফলমাঁহ জন্মেতি। গুহামতিরইস্তং যো গ্রণন্ ধীর্ভয়ন্ ভবেৎ ॥২৯।॥ 
ননু পাতালমেতন্ত তি পাঁদমূলমিত্যাদিনা দ্বিতীয়ঙ্কন্ধাদৌ যোহরং বিরাড়- 

রূপী ভগবান্ প্রথমমুপাস্তত্বেনোক্তঃ স কণমবভারমধ্যে ন গণিততস্তত্রাহ । এতৎ 
সমষ্টিব্যষ্টিবিরাড়াম্সমকং জগচ্ছিদাস্মনশ্চিন্মরবিগ্রতন্ত অতএবারপস্ত প্রাকৃতরূপ- 
রহিতন্ত ভগবতে। রূপং স্থুলং শরীরং কিন্তু মায়াগুণৈর্যহ ত্ত্বাদিভিঃ পৃথিব্যস্ত- 
স্তট্ববিরচিতম্ আত্মনি স্বম্মিম্নেতদস্তর্শামিন্যধিষ্ঠানে স্থিতমিতার্থঃ। অতে। বিশুদ্ধ- 
সব্বরূপমধস্তকুশ্খাদ্যবতারমধ্যে মারিকরূপী বিরাড়েষ ন পঠিত ইতি ভাবঃ ॥৩০॥ ? 

সা সিসি ও লসর সিাস্পিস্পসিলাসিপাস্টিরী স্পন্সর ভর ০ স্পা স্পাসিপাসিতাসিপসিত স্াস্পিস্টিপিসিরিস্ পে পরস্পর পিপিপি স্পাস্সিপানিা সিসি ভরি সি 

জীব (আত্মা) স্বর্ূপত প্রাকৃত-রূপ-রহিত ও চিন্ময় 
ভগবন্মায়ার গুণ মহদাঁদি দ্বারা তীহার স্ুল রূপের সৃষ্টি 
হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ 



৯১... ৫ 
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হা 

€ 

? যথা নভসি মেধৌঘে। রেণুর্বা পার্থিবোহনিলে 14 

এবং দ্র$রি দৃশ্যত্বমারোৌপিতমবৃদ্ধিভিঃ ॥ ৩১ ॥ 
যথা নভনি মেঘৌঘঃ অনিলে পার্থিবঃ রেণুঃ বা এবম্ অবুক্ষিভিঃ রি দৃগ্যত্বম্ আরো- 

পিতম্ ॥ ৩১ ॥ 

[শ্রীপরন্বামী |] 

কথমিত্যপেক্ষাঁং শ্বরূপাবরণেন তদধ্যস্ত ই দদৃষ্টান্তনাহ যথেতি। 
যথা বাষাশ্রিতো মেঘৌঘো নভমি আকাশে অধুদ্ধিভিঃ অজ্রৈঃ আরোপিতঃ। 
যথা বা পার্থিবো রেণুঃ তদগনতং ধূসরতাধি অনিলে। এবং দ্রণত্ি আত্ম।ন দৃশ্যত্বং 
দরশাত্বাদিধন্মকং শরীরমারোপিতহমিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ 

| চনিকা |] 

যা নভসি মেঘোৌঘস্তখৈবণ লিঙ্গঈশরীরমণি জ,.সাপাধিতয়া কল্পিত- 
মন্তি ॥ ৩১। ৩২॥ 

[ শ্রীজীবগো স্বামী । | 
তহি কথং তণ্তৈতন্রপমিত্যুক্তম্। পাতালমেতস্ত হি পাদমুলমিত্যাঁধনী চ 

তথা বণয়িতব্যম্। উচ্যতে অঙ্গদৃষ্ট্যপেক্ষরা তছুপাসনার্থং তদধ্যাসেনৈবেত্যাঁহ 
যথেতি ॥ ৩১ ॥ 

[ শ্রীবিখন থচক্রবর্তী | ] 
কণ্সিন কিমিবেত্যত আহ । যথা! নভসি আকাশে মেঘসমূহঃ | অনিলে চ 

পৃীবিকারো রেণুস্তগৈব আত্মনি এতদ্বিরাঁড়ূপমিতি পৃর্ববণৈধান্বয়ঃ | তেন 
মঞ্চস্থঃ পুরবো যথা মঞ্চ উচ্যতে তথা ভগবতি স্থিতো৷ বিরাঁড়পি ভগবানুচ্যতে 
ইত্যার্থঃ। এবমেব'ধিষ্িতধর্খো দৃশ্যত্বমপি ড্রষ্টরি ভগবতাদৃশোহপি আরোপিত- 
মিতার্থঃ ৷ অবুদ্ধিভিঃ অগ্পবুদ্ধিতিঃ | যথ! অদৃশ্যয়োরপি নভোইনিলয়োর্নীলং নভ 
ইতি ধূসরোহনিল ইতি মেঘরেণুধর্খো নীলিমধূসরত্বলক্ষণং দৃশ্যত্বমারোপিতং 
ততশ্চ ভগবানয়ং বিরাই্ দৃশ্যঃ গ্রথমদশাস্থৈষ্োগিভিরা রাধ্যি ইত্যুপপন্নম্॥৩১। 

যেমন মেঘসমূহ আকাঁশস্থ বলিয়া অনভিজ্ঞ জনগণ. 
মেঘের বর্ণাদি আকাশেই আরোপ করিয়া! থাঁকে, এবং পার্থিব 
রেণুতে বর্তমান ধুসরতাদি ধর্ম বায়তে আরোপ করিয়া! 
থাকে; দ্র অদৃশ্য আত্মার দৃশ্যত্বও অর্থাৎ শরীরাদিও তন্ত্র 
অজ্ঞ জনের কল্পনা মাত্র ॥ ৩১। ১ 

0 ক চা ৬ 
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স্ব 
জা 
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ূ অতঃ পরং যদব্যক্তমব্যুণ্ডণবৃংহিতম্। 
অদৃষ্টাশ্রুতবস্তত্বাৎ স জীবে ঘৎ পুনর্ভবঃ ॥ ৩২ ॥ 

অত: পরম্ অদৃষ্টাক্রতবস্তত্বাৎ যত অব্যক্তং যৎ অবুযঢুগ্ণবৃংহিতং সঃ পুনর্ভবঃ জীবঃ ॥ ৩২ ॥ 

[শ্রীধরত্বামী |] 

কিঞ্চ অতঃ স্থুলাদ্রপাৎ পরম্ অন্যদপি রূপমারোপিতমিতানষঙ্গঃ | কথভ্ভতং 
তত যৎ অব্যক্তৎ সুক্মম্। তত্র হেতুঃ অব্যটশুণবৃংহিতং ব্যুটঃ করচরণাদিপরি- 
ণামঃ | তগ! অপরিণতাঃ অব্যটাঃ যে গুণাঃ তৈস্াপৈর্বংহিতং রচিতম্ আকার- 
বিশেষরহিতত্বাঁদব্যক্তমিত্যর্থঃ। এতদেব কুতস্তত্রাহ অদৃষ্টাশ্রতবস্তত্বাৎ। যত্তব 
আঁকাঁরবিশেষবদ্বস্ত তদ্মদাদিবদ্দৃশ্যতে শ্রয়তে বা ইন্দ্রা্দিবংৎ। ইদস্ত ন 
তথা । তহি তস্য সত্বে কিং প্রমাঁণং তত্রাহ স জীবঃ জীবোপাধিঃ| জীবে 
জীবেন নির্ুক্তো জীবো। জীবং বিহায়েত্যাদৌ জীবোপাধো লিঙ্গদেহে জীবশব্দ- 
প্রয়োগাঁৎ জীবৌপাধিতয়া কল্পিত ইত্যর্থঃ। নম্থু স্থলমেব ভোগায়তনত্বাৎ 
জীবস্য উপাধিরস্ত কিমন্যকল্পনয়া ইত্যত আহ বদবস্মাৎ সুক্মাৎথ পুনর্ভবঃ 
পুনর্জন্ম উত্ক্রাস্তিগত্যাগণতীনাং তেন বিনা অসম্তবাঁদিতি ভাঁবঃ ॥ ৩২ ॥ 

অজ্ঞান মানব, জীবের (আত্মার) কেবল এ স্থুলরূপ কল্পনা 
'করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, পরন্ত সুক্ষম লিঙ্গঈদেহও আরোঁপ করিয়! 
থাকে। এই লিঙ্গশরীর অব্যক্ত (সুক্ষ); ইহার করচরণাদি- 
বিশিষ্ট কোনরূপ আকার নাই; ইহা অপরিণত-গুণসমুহ 
দ্বার বিরচিত এবং অদৃষ্ট ও অশ্রুত। পরন্তু অদৃষ্ট ও অশ্রুত 

হইলেও ইহার সত্তা অস্বীকার কর! যাইতে পারে না। কারণ 
ইহাই জীবের উপাধি, অর্থাৎ এই লিঙ্গদেহই জীব বলিয়া 
কল্পিত হইয়! থাঁকে। ভোগায়তন স্তুল দেহই কেবল জীবের 
উপাধি হইতে পারে না; কারণ, সুন্ষম দেহ ব্যতিরেকে 
দেহত্যাগ ও দেহাস্তর-গ্রাপ্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। ( বস্তুত 

1 এই নিমিত্তই স্থুল দেহ হইতে পৃথক্ আর একটি সুন্ষম দেহ 
কল্পিত হইয়! থাকে ।) যিনি এ সুহ্ষম দেহের সহিত জন্ম- 
মৃত্যু ভোগ করিয়া থাকেন টা জীব ॥ ৩২ ॥ 
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[ দীপনী.।| ] 

জীবে! জীবেনেতি একা দশস্বন্ধীয়পঞ্চবিংশাধায়স্য ষট্ত্রিংশঙ্লৌকঃ ॥ উৎক্রান্তিগত্যেতি। 

উৎক্রান্তিগতির্দেহত্যাগ? তম! গতীনাং দ্ধেহান্তর'ণাম অসস্তবাৎ স্থুলস্য ধ্বন্তত্ব।ৎ। গম্যস্তে 

প্রাপান্তে ইতি গতয়ঃ | ইতি ব্যাখ্যাঁলেশঃ ॥ ৩২1 ৩৩॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী যা 

তদ্য যথ' স্তুলং রূপং তথা হুল্্রমপীত্যাহ অতঃ পরমি।ত। অতঃ স্কুলান্রণাঁ 
পরম্ অন্যদপি যদবাক্তং সুক্মং তপ্য রূপম্। হুপ্দত্বে হেতুঃ অদৃষ্টোত। অনৃষ্টত্বা- 
দদৃষ্টমিত্যস্তো হপ্যশ্রততা চ্ষেত্যর্থঃ। তত হেতুঃ। অব্যটেভি। অস্পষ্টশবাদিগুণ- 
নিত্যর্থঃ। যদ্যন্মীদেব রূপাদ্ধেতোঃ যদংশাবেশেন্বেতার্থঃ। স জীবোহপি 
পুনর্ভবে৷ ভবত্তি পুনঃ পুনর্জন্মীদিকং লভত উত্যর্থঃ। তদপি মায়াগুণৈর্বিরচিত- 
মিতি পুর্বেণানুষঙ্গৎ | পূর্ববছুপাঁসনার্থমেনেদৎ বূপমারোপিতমিতি ভাবঃ। 
বক্ষ্যতে চ অমুনী ভগবন্রপে সা তে হান্ুবণিতে । উভে অপি ন গৃহৃত্তি মায়া- 
স্থষ্টে বিপশ্চিত ইতি ॥ ৩২ ॥ 

সস পিসি পিসি শি পিপি পিসি লাস পাটি পতি পাস শি পাটি 

 শ্রীবিশ্বনা থচক্রবর্তী | ] 

যথা স্ুলং রূপং ভগবন্্পত্বেনোক্তঘপি যোগিভিরুপাস্যমপি মায়াগুণৈধির- 
চিতং তটৈব সুঙ্মমপি বূপম্ অমুনী ভগবদ্রপে ইত্যনেন ভগবন্দরপত্বেন প্রযুক্তমপি 
কর্ণো দিশঃ শ্রোজ্জনমুষ্য শব্ধ ইতি। সর্ধাতনোইস্তঃকরণং গিরিত্রনিত্যাহ্যাক্তে 
ধোঁগিভিরুপান্তমপি নায়িককেবেত্যাহ । অতঃ স্থুলাদন্যৎ অব্যক্তং হুক্সম্। তত্র 
হেতুঃ | অবুঢ়াঃ করচরণাদিত্বেনাপরিণতা যে গুণান্তৈরংহিতং রচিতম্ আঁকার- 
বিশেষরহিতমিত্যর্থঃ। এজ্দেব কুতস্তত্রাহ অদৃষ্টাশ্রুতবস্তত্বাৎ | যচ্চাকাঁর- 
বিশেষবদ্বস্ত তদশ্মদাঁদি বদ্দৃশ্ততে শুয়তে বা ইন্ত্রাদিবৎ ইদস্ত ন তথা। নন্থু তপ্য 
সত্বেকিং প্রমাণং তত্রাহ। সজীবঃ জীবোপাধিঃ। জীবে! জীবেন নিরমুরক্তো 
জীবে! জীবং বিহাঁয় চেত্যাদৌ জীবোঁপাধোৌ লিঙ্গদেহে জীবশব্বপ্রয়োগাৎ জীবো- 
পাধিতয়া৷ কল্পযত ইত্যর্থঃ। নন্ু স্থলমেব ভোগায়তনত্বাৎ জীবস্যোপাধিরস্ত 
কিমন্যকরনয! ইত্যত আহ। যদ্যন্মাৎ হুক্াঁৎ পুনর্ভবঃ পুনঃ পুনজন্মি উৎক্রাস্তি- 
গত্যাগতীনাং তেন বিনা অপন্তবাদিতি ভাঁবঃ। তেন চ সমষ্টিব্য্রিবিরাজাং 
জীবত্বাত্তৎস্থলস্ক্মরোরূপয়োর্মায়িকত্বাৎ তত্র চেশ্বরত্বমারোপিতমেব ন তু সাহ- 
জিকমিতি ভাবঃ। যছুক্তমূ। বিরাট্ হিরণ্যগর্ভণ্চ কারণং চেত্যুপাধয়। 

! ঈশস্ত যত্রিভিহীঁনং তুরীয়ং তত গ্রচক্ষ্যত ইতি । অত্রাপি বক্ষ্যতে | অমুনী 
৯ ভগবন্রপে ময়া তে হ্থন্বর্ণিতে। উভে অপি ন গৃকৃত্তি মায়াস্ষ্টে বিপশ্চিত 
£ ইতি ॥ ৩২। 

গু ৫ 
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যত্রেমে সদসন্রপে প্রতিষিদ্ধে স্বসন্বিদা। 

অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্তব্রহ্ম দর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥ 
যন্ত্র (যদ! ) অবিদ্যয়া আম্মনি কৃতে ইমে সদসন্্রপে শ্বসশ্থিদ। প্রতিষিদ্ধে (ভবত?) ইতি 

(হেতোঃ ) তৎ (তদ। জীবঃ) দর্শনং (জ্ঞানৈকম্বরূপং ) ব্রন্ম (ভবতি )॥ ৩৩ ॥ 

পনি পাল সিসি লস সিসি 

[ শ্ীধরম্বামী।৭ 

তদেবসুপাঁপিছ্য়মুক্তা! তদপবাঁদেন জীবস্য ব্রহ্মতামাঁহ যত্রেন্তি। মত্র যদ! 
ইমে স্থুলহুক্রূপে। ম্বসংবিদা ম্বরূপসম্যগজ্ঞতানেন প্রন্তিষিদ্ধে ভবতঃ। 
জ্ঞানেন গ্রতিষেধাহৃত্বে তমেব হেতুমাহ্ অবিদ্যয়। আত্মনি কৃতে কল্পিতে ইতি 
হেতোঃ ৷ তদ্ত্রঙ্গ তদ1 জীবঃ ব্রত্ষব ভবতীত্যর্থ: | কথভ্ভৃতং দর্শনং জ্ঞানৈক- 
স্বরূপম্ ॥ ৩৩॥ 

[ চূর্ণিকা। ] 

ইমেখস্ুলস্থন্ম্ে রূপে জ্ঞানেন বদ। প্রতিষিদ্ধে ভবতঃ তদ। জীবে ব্রন্ধে 
ভবতি ॥ ৩৩ ॥ 

[ শ্রীজীবগে স্বামী |] 

অথ জীবস্বরূপে ভগবৎস্বর্ূপে চ তৎসন্বন্ধং বারয়তি পূর্ধাধ্যায়োক্তং ব্রহ্ম চ 
লক্ষয়তি যত্রেতি দ্বাভ্যাম্। যত্র যম্মিন্ দর্শনে স্থুলন্ক্মে রূপে শরীরে স্বসংবিদা 
জীবাত্মনঃ স্বরূপজ্ঞানেন প্রতিষিদ্ধে ভবতঃ। কেন গ্রকারেণ বস্তত আম্মনি তে 
নস্ত এব কিন্ত্রবিদায়ৈবাস্মনি কৃতে অধ্যন্তে ইতি এতৎপ্র কাঁরেণেত্যর্থঃ। তদ্ত্রক্ষ- 
দর্শনমিতি যত্তদোরন্বয়ঃ। ব্রহ্গণো! দর্শনং সাক্ষাৎকার? । যত্র ম্বসংবিদেত্যুক্ত্যা 
জীবস্ব রূপজ্ঞানমপি তদাশ্রয়মেব ভবতীতি তথা কেবলম্বপংবিদ1 তে নিষিদ্ধে ন 
ভবত ইতি চ জ্ঞাপিতম্। ততশ্চ জীবত এবাবিদ্যাকল্সিতমায়া কা্যাসম্বন্ধমিথ্যাত্ব- 
জ্ঞাপকজীবন্বরূপসাক্ষাৎকরণতাদা স্ম্যাপন্নব্রন্মসাক্ষাৎকাঁরো জীবন্মক্তিবিশেষ 

ইতার্থঃ। ঈদৃশমেব তন্ুক্তিলক্ষণং শ্রীকাপিলেয়ে মুক্তাশ্রয়মিত্যাদি চতুয়ে 
দর্শিতম্। তক্মীদস্ত প্রারন্ধকর্ম্মমাত্রীণামনভিনিবেশেনৈব ভোগঃ। এবমেবোক্তং 
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমন্থপশ্তত ইতি ॥ ৩৩ ॥ 

স্পন্দিত সিলসিলা সিসি পা সপ সাস্িস্পাাসিলাস্িল সস্পাপিিলাসিলী সাস্মাসইিলাসিশা উল 

যখন সম্যক আত্মভ্ঞান দ্বারা, অবিদ্যাকল্পিত আত্মার স্থুল 
ও সুক্ষ এই উভয়বিধ রূপই বিদূরিত হয়, তখনই জীবের 
জ্ঞানময় ত্রহ্ম্বরূপ প্রকাশিত হইয়। থাকে ॥ ৩৩ ॥ 



সাসিপাস্িপাস্পস্সিলাসিসপিসিপসি পিপি শোিতাসিনরীিপিস্সিরিত িপীকছি পেসিসটিপাসিপাসসিলাসিপাসিগাস্িগা সর সিটি 

| ১ ৩ ।] শ্রীমন্তাগবতম্ 

লস্ট অসি পিজি ও কান্সিলাছি শসা সি পা সি সাস্টিলি সিল ৬ ভাসি পতিতি তল সত ছি লাস জী 

যদ্যেষোপরতা | দেবী মায়। বৈশারদী মাঁতঃ। 

সম্পন্ন এবেন্চি বিছুর্মহিন্ি স্বে মহীয়তে ॥. ৩৪ ॥ 
যদি এষা বৈশারদী দেবী মায়। মতিঃ (সতী) উপরত (চ্যবতি তদা) সম্পন্নঃ (ক্রহ্ষ- 

স্বরূপং প্রাপ্তঃ) এব স্থে মহিক্সি মহীয়তে ইতি ( প্রাজ্ঞাঃ) বিদুঃ ॥ ৩৪ ॥ 

[১হ/ধরস্ব।মী | ] 

তথাগি ভগব্মার়ায়াঃ সংশ্থতিকারণভৃ-ায়। বিদ্যনানত্বাৎ কথং ব্রহ্মত। 
তত্রাত যদীতি। অসন্দেচে সন্দেহল্চনং যদি বেদাঃ প্রমাণং সুযুরিতিবৎ | বৈলা- 
রদী পিশারদঃ সর্কজ্ঞ ঈগ্ররঃ তদীয়া দেবী সংশারচক্রেণ জীড়স্তী এষা মায়া যছ্যপ- 
রুতা ভবতি। কিমিত্যাপরত 7 ভবেৎ তত্রাহ মতিবিদ্যা | অরভ্ভাবঃ যাঁবদবিদ্যা 
আত্মনঃ আন-রণটিক্ষেপৌ করোতি ভাবান্োপরমতি । মদা তু সৈব বিদ্যা 
রূপেণ পরিণত তদ1 সদসন্রপং জীনোপাধিং দগ্ধ, নিরিন্ধনাগ্সিব স্বয়মেবৌপ- 
রমেদিতি। ৩দা সম্পন্ঃ ব্রহ্বস্বরূপং প্রাপ্ত এবেতি বিদ্ুঃ তত্বজ্ঞাঃ । কিমতঃ 
যদ্যেবং স্বে মহিয়ি পরমা নন্দস্বরূপে মহীয়তে পৃজ্য তে বিরাজত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বন।থচজ্বভ্তাীঁ। ] 
নন্বেবং চেদিদং সব্বং বস্কতো! মার়াদশনমেব ব্রঙ্গদর্শনং কিং তদিত্যাঁকা- 

জ্ষারামীহ। যত্র ভগবতি ইমে সদ্যদ্রপে উক্তলক্ষণে মারিকে স্থুলসুক্্ররূপে 
গ্রতিষিদ্ধে ভবতঃ | তেনামারিকন্ত রূপং তস্ত ন প্রতিষযিদ্ধমিতি ভাব; । কেন 

স্বেষাং ভক্ঞানাং মংবিদা অন্ুভবেন : তে কথং ভগবতি ন স্ত ইত্যত আহ। 
অবিদ্যয়! আত্মনি জীবে এব কৃতে অধাস্তে ন ত্বীশ্থরে । যছুক্তম্। দেহাঁহঙ্কারণা- 
দেহাধ্যাসে! জীবে হাব্দ্িরা। ন তথা জগদধ্যাসঃ পরমাত্মনি যুজ্যতে ইতি। 
তৎ ততশ্চ তশ্ত ব্রহ্গণে। দশনং সাক্ষীৎকারঃ স্ঞাৎ। যদ্যেষা মায়। দেবী উপরত। 
স্তাঁৎ তথ। বৈশারদী বিশারদে! ভক্তাঁনাং হিতে নিপুণে। ভগবানের তরদীয়া : 
মতির্মাময়ং পণ্ঠত্িতি কপাময়ী তদিচ্ছা! বদি প্রবৃত্ত স্তাৎ তদৈব নান্তথ]। 
যমেবৈষ বুথুতে তেন লভাস্তন্তৈষ আম্মা! বিবৃণুতে তনুং স্বামিতি শ্ররতেঃ। যদ্ব। 
বৈশারদী ভগবদ্বিষয়িণী মতিঃ পুরুষস্ত স্তা।ৎ ॥ ৩৩ | 

যদি সংসার-চক্তে ক্রীড়মান। প্রমেশ্বর-সন্বন্ষিনী এই" 
মাঁয়। উপরতা হয়েন, অর্থাৎ যদি এই অবিদ্যা স্বীয় আবরণ- 
শক্তি ও বিক্ষেপ-শক্তি পরিত্যাগপূর্বক বিদ্য।রূপে পরিণত! 
হয়েন ; তবেই জীব ব্রন্ন্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া! পরমানন্দ স্বরূপ 
নিজ মহিমায় বিরাজিত হইতে থাকেন ॥ ৩৪ ॥ 



হি রিনি | [১ স্কং-৩ অং। 
॥ 

ক স্ এ ছটা ৪ সিটি শর টা ৩৯৪৩ সিএ ৎ এক লা এ সিডি সপাসছিল ই ৫ 5৪৪ ৯৮ রা ইনি পনি সিল ছা লা অলী লীনা তি 
6 ৯টি লালা সপ সিতিবিস 

এবং জন্মা মানি কর্দমানি ্ যকর্তৃরজনন্ত চ। 

. বরণস্ত স্ম কবয়ো বেদগুহ্যানি হুৎপতেঃ ॥ ৩৫ ॥ 
এবং কবয়ঃ হি অকর্তূঃ অজনশ্য হৃৎপতেঃ বেদগুহ্যানি জন্মানি কর্থ্বাণি চ বর্য়ন্ি স্ম ॥৩৫| 

পিপি পাপা পপ ওক পা ভিসি 2 

[ শ্রীধরম্বামী |] 

যগ! জীবস্য জন্মাদি মায়া এবমীশ্বরস্তাঁপি. জন্মকর্শীণি মায়েত্যাহ এবমিতি। 
অকর্ত,ঃ কন্মীণি। অজনস্ত জন্মানি। হৃপতেঃ অন্তর্যামিনঃ ॥ ৩৫। 

[ দীপনী। | ] 

কিমিতি কিং রূপেণেত্যর্থ; | বিদ্যেতি বিদ্যারূপ। সতীতার্থঃ ॥ ৩৪। ৩৫ 
পা জাপা কপ সপ ১ীপপসও পপ পা 

[ চুণিকা।] 

এবং ভগবতঃ জন্মকঙ্শমীণি কব্য়ঃ বর্ণরন্তি ॥ ৩৪1 ৩৫ ॥| 
১০০ পপ পা পিপিপি পাপা পিপিপাপশিপিপা তি পাশ তা শীশীপিশী পিপি শিট পপপীিশিপাশীশ পাস িপপিসপা পিশপীপিপাপ্টীপাপান লপাশপাশিেিপপা সন পপ ৮ সমস পপ পপ সা 

ক্ীজীবগোস্বামী |] 

অথান্তিমাঁং ব্রহ্মসাঁক্ষাৎকারলক্ষণাং মুক্তিমাহ যদীতি। এষ জীবন্ুক্তি- 
দ্রশায়াং স্থিত | বিশারদেন পরমেশ্বরেণ দত্তা। দেবী দ্যোতমানা মতির্বিিদ্যা 
তদ্রপা মায়! শ্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতবিদ্যাবিভাবদ্ধারলক্ষণ! সত্বময়ী মায়াবৃত্তিঃ স 
যদ্দি উপরতা নিবৃত্ত ভবতি তদ! ব্যবধানাভাপস্যাপি রাহিভ্যাৎ সম্পন্নো লব্ধ- 

'্রহ্মানন্দসম্পত্ভিরেবেতি বিছুর্ুনয়ঃ। ততশ্চ তৎসম্পন্তিলাভাৎ শ্যে মহিম্সি স্বরূপ- 
সন্পন্তাবপি মহীয়তে পুজ্যতে প্রকৃষ্ট গ্রকাশে। ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ 

এবং ভগবত্বং দর্শরিত্বা ব্রহ্গত্বং দর্শিতম্। নন্ধু ব্রক্গান্থভবেনৈব যদ্দি মুক্তিঃ 
ম্তাঁতৃহি কথং জন্মগুহ্মিত্যাদিনা ততৎকীর্তনমাত্রেণ সংসারবিযোক্ষ উত্তস্তত্রাহ 
এবমিতি। যখৈবাব্যবহিতপুর্বোক্তাবিদ্যামায়ৌপরতাবেব ত্রহ্গান্ুভবসম্পত্তী 
ভবতঃ। এবং প্রারুতজন্ম কর্ম্মরহিতস্য হৃৎপতেঃ সর্ববুদ্ধগোচরস্য জন্মানি 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তী |] 

সম্পন্ন এব তন্মতিমানেব পুরুষঃ সম্পন্নোহন্স্ত দরিদ্র ইত্যর্থঃ | বিভুম্তত্বজ্ঞাঃ। 
স্বে মহি্ি স্বীয়ে মাহায্ব্ে বর্তমানঃ স মহীয়তে পুজ্যতে। অন্যথা স্বমাহাত্ম্যাদ- 
্রষ্টঃ স নিন্দ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥ 

( পণ্ডিতগণ, অবিদ্যা-কল্সিত জীবের জন্ম-কর্ম্মাদির ন্যায়, 
ছু. জম্ম-কণ্-রহিত অন্তর্ধ্যামী পরমেশ্বরেরও নিজ-মায়া-কল্পিত 

(১. ১তী গুহ জন্ম ও কন্ম সকল বর্ণনা করিয়। থাকেন ॥ ৩৫ ॥ 



যাস িপাস্মিিনীরাসতািত ছিটিি রীতা ৭৫টি মতািলা ঠাক ৬ 

১ ম্বং__৩ অং।] ক্রীমপ্তাগবতমূ। 
নস ক ট্রিপ সিস্ট ওপর সই এ সি কেসিসি সি সিক্স হিতে ৯ সি পাস চাস ক্স পি বাসি লট 

ৃ স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ স্থজত্যবত্যন্তি ন লজ্জতেহন্মিন্। 
ভৃতেষু চাস্তহিত আত্মতন্্রঃযাড়ূর্িকং জিন্বতি ফড়্গুণেশঃ॥৩৬। 

অমোঘলীলঃ ভূতেষু ভন্তর্থিতঃ আগত: ষড়গুণেশঃ সং বৈ ইদং বিশ্ব স্থএাত অবতি 

অত্তি চ অশ্মিন্ ন সঙ্জতে (কিন্তু) ষাঁড়বর্গিকং জিন্রতি | ৩৬ ॥ 
ৃ 

ৃ [ শ্রীজীবগোন্বামী |] 
1 কর্মাণি চ কবযো বর্ণয়ন্তি। তত্তদুপরতাবেব তজ্জন্মক"শীন্ুভবসম্পত্তী সাধকানাং 
ৃ ভবতঃ ইতি মন্তস্ত ইত্যর্থঃ। সম্পন্তিরত্র সাক্ষণল্লন্িং। অতএব বেদগুহানীতি । 

তথোক্তং শ্রীভগবতা। জন্ম কর্মচমে দিল্যমেবং যো বেছি তত্বতঃ। ত্যক্তা 
ৃ দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজ্ভুনেতি। তখৈব তেযু শ্রীশুকপেবারদীনামপি 
; ব্রহ্গনিষ্ঠাপরিত্যাশণেনাপি রাঁগতঃ প্রবুত্তিব্বর্নয়িষ্যতে দ্বাদশে শ্বস্ুথনিভূতচেত। 

ৃ ইত্যাঁদৌ। অতে। ব্রহ্গবত্তন্নিদিধ্যাসনেনৈব সংসারদুঃখোপক্ষয়ঃ স্তাত্দ মুভ ব- 

? সম্পন্তী চ ভবত ইত্যর্থঃ। পৃথগৎন্তেবমিত্যস্য ব্যবহিতবাক্যার্থেনান্বয়াযোগাৎ 

? কষ্টায় সম্পদাতে চেতি ॥ ৩৫ ॥ রি 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী |] 

এবমনেনোক্তলক্ষণগ্কারেণ মায়িকশরীরদ্বয়প্রতিষেধেনেত্যর্থঃ। অজনস্ত 

জন্মানি ৷ অজায়মানে। বনুধাভিজায়ত ইতি শ্রুতেঃ। অকর্ত,ঃ কর্ম্াণি। ন চাস্ত 

কার্ধ্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ইত্যাঁদ স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রি কুয়া চেতি শ্রুতেঃ। 
নন্ু জীবস্তাপি বস্ততো হজনস্তৈবাকর্ত, রব জন্মানি কন্মাণি দৃশ্ঠাস্তে ৷ সত্যম্।' 
তন্ত তানি মাঁয়াসন্বন্ধেন অস্ত তু তানি মায়াপ্রতিষেধেনেত্যেষ এব ভেদ 

ইত্যাহ। বেদেধু বেদৈর্ধব! মা রহস্তত্বেন পরমোপাদেয়ত্বেন চ সংবৃত্য 
স্বাপিতানি তাত্বিকানি । জীবন্ত তু তানি মায়িকত্বেন হেয়ান্থবান্তবানীত্যর্থঃ | 

যছুক্তং গীতোপনিষদা | জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যে বেত্তি তত্বত ইতি । হৃৎ- 
পতেরস্তর্যামিণঃ অতো! বিরাড়রূপ্যৈবস্তৃতত্বাভাবাদবতারমধ্যে তশ্ত ন গণ- 
নেতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৩৫ ॥ 

সত্যসন্কল্ল ভগবান অবলীলাক্রমেই এই বিশ্ব-সংসারের 

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সাধন করেন ; তিনি আত্মতন্ত্র, অন্ত-. 
ধ্যামী ও ষড়িক্ভ্িয়-নিয়ন্তা ; তিনি ভূতগণের অন্তরে সাক্ষি- 
স্বরূপে বর্তমান থাকিয়া ইন্দডরিয়গ্রাহ্য বিষয় সকল দুরে 
থাকিয়াই গন্ধব€ গ্রহণ করিয়। থাকেন; কিন্ত স্বস্ষ্ট বিশ্বে 
সঙ্গত হয়েন না ॥ ৩৬ ॥ রঃ 

2৯8 
*০ 
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স্পন্সর তাস এসসি পিসি পি পা লা পাপা শালি পোষ তি 

অস্ত ধাতুঃ উতীঃ নিপুণেন ন অবৈতি ॥ ৩৭ | 

ইতার্থঃ। কুতঃ ষড়গুণেশঃ ষড়িন্িয়নিয়ন্তা ॥ ৩৬ ॥ 

খাটি এপ্রিল ব্রা ও 
৩ 

নি পপ স্পাসপসজিল ২ সা সপ ছিপ এ পি উপরি সম তা লামা ২ পি এ জিত ইসির ৮০০০০ 
পা অপার বলা 

_নচাস্ত কশ্চিষ্কিপুণেন ধাতুরবৈতি অন্ত কুমনীষ উতীঃ। 

নামানি বূপাণি মনোবচোভিঃ সংতন্বতো নটচর্ধ্যামিবাঁজ্ঃ॥৩৭॥ 
কশ্চিৎ কুমনীষ; অজ্ঞঃ জন্তুঃ নটচধাযাম্ ইব মনোবচোভিঃ নামানি রূপাণি চ সংতম্বত: 

্ শ্রীধরম্থামী । ] 

তহি জীবাঁৎ ঈশ্বরস্ত কে] বিশেষ; শ্বাতন্ত্রীমেব বিশেষ ইত্যাহ স বৈ ইতি । 
ষাঁড়বগিকং ইন্দরিয়ষড়বর্গবিষয়ং জিত্রতি দূরাদেব গন্ধবদ্গৃহাতি ন তু সঙ্জতে 

পাগলা 

[ দীপনী। ] 

ইন্দ্রিয়ষড্বর্গঃ জ্ঞানেব্্রিয়পঞ্চকং মনশ্চেতি ॥ ৩৬--৪৩ ॥ 

চর্ধিকা।] 
স ভগবান্ বিশ্বং প্রবিশ্ট বিষরান্ গৃহ্ৃন জগৎপালনাদি করোতি ॥ ৩৩ । 

[ শ্রীজীবগো স্বামী | 

অথ প্রারুতাসঙ্গরহিতস্যানন্দৈকলীলব্বমাহ সব! ইতি । ষড় ভিরৈশ্বর্্যাদি- 
ভিও্ণৈর্ভগাখ্যৈরীষ্টে যঃ স ষড়গুণেশঃ ষাঁড় বগিকং জিদ্রতি তেষু নাঁনাঁভেদ- 
্বাগ্থাত্বকেষু চরতি। যন্তক্রানাং ভক্তিন্ুখম্। যদ্বা তত্তেহহভভম নমস্তৃতি কর্ম 
পূজা কর্মস্থতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্। সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং 

'তক্তিং জনঃ পরমহংসগতো লভেতেতি শ্রীমৎ্প্রহলাদসম্মত্যা ষড়ঙ্গবর্গনংসেবাতঃ 
সংজাতং যত প্রেমভক্তিন্ুখং তদেব জিদ্বতি অন্িষ্য আস্বাদয় হীত্যর্থ। ততশ্চ 
ন চাস্যেতি ত্তাদৃশতলীলানভিজ্ঞানাং কুমনীধিত্বে স বেদেতি তাঁদৃশতলীলা- 
তৃত্বস্য ভক্ত্যেকান্থভবনীয়ত্বে সঙ্গমনীয়ম্। অত এব" অথেহ ধন্তা ইত্যাদীনি সুষ্ঠ 
সঙ্গতানি স্থ্যুঃ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রব্তা |] 
ভগবতত্তবন্যান্যপি ততো বৈলক্ষণ্যানি বহুনি সন্তি তত্র প্রথমং নিরস্কৃশমৈশ্র্যয- 

মাহ স বা ইতি। যাড্গিকমিন্দ্রিয়ষডূর্গবিষয়ং জিঘ্বতি দূরাদেব গন্ধবদ্গৃক্কাতি 
ন তু সজ্জত ইত্যর্থঃ। কুতঃ ষড় গুণেশঃ ষড়িভ্দ্িয়নিয়স্তা। যদ্বা ষডভিতঁণৈ- 
ভগশব্ববাচ্যৈরৈশ্বযদ্যৈরীশঃ অতঃ ষড়েশ্ব্্যবর্গোথং সুখমনূুভবতি ॥ ৩৬ ॥ 

অভিনয়ানভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন নট-চর্ষ্যা ( অভিনেতার 
অঙ্গুলী প্রভৃতি দ্বারা অভিনয়-চেষ্টা-বিশেষ ) বুঝিতে পারে 
ন! ; জ্ঞানীভিমানী মন্দবুদ্ধি সামান্য জীবও, সেইরূপ, নটের 

চি 

চে 



৯০ তি চলত এ চির 

স্ং-."৩ অং] জ্রীষপ্ভীগবতম্ ] 
ডট 

পাস পি লে রি লো ছি তা তা রি স্তিমিত সি সম সি পোস্ট রর সিসি পা সস লিউ ৭ পি লট পা বি পি পা পি জি পিসি,ভোিসস ত- লৌসলসি মিসসবাসটি পিসিতে 

স বেদ ধাতৃঃ পদবীং পরস্ত ছুরস্তবীর্ধ্যস্ত রথাঙ্গপাণে। 

যোঁহমায়য়। সম্ততয়ানুবৃত্য ভজেত তত্পাঁদনরোজগন্ধম্ ॥৩৮॥ 
যং অমায়য়া সম্তৃতয়। অনুবৃত্তয তৎপাদনরোজশন্ধং ভজেত সঃ ছুযন্তবীর্যযন্ত পরল্ত ধাতুঃ 

রথাঙ্গপাঁণেঃ পদবীং বেদ ॥ ৩৮ ॥ 

[ শ্রীধরম্থামী |] ৃ 
নন্ু কিমীশ্বরস্ত স্থষ্ট্যাদি কর্ম্্ভিঃ বিষয়ভোগৈর্বা তত্র ম চেতি। ধাতুঃ 

জগদ্িধাতুঃ ঈশ্বরত্য উতীঃ লীলাঃ কুমনীষঃ ক্বুদ্ধিঃ শরিপুণেন তকাদিকৌশলেন 
ন অবৈতি নঞ্জানাতি | মনসা রূপাণি বচসা নামানি | সন্তন্বতঃ সম্যক বিস্তা- 
রর়তঃ | বচোভি।বলতি বহুব৮নং শ্রত্যতি প্র য়ণ।মনে'বচোভিঃ সাহেতি ব11৩৭॥ 

ভক্তস্ত কথঞ্চজানাতীত্যাহ স বেদেতি। অমারয়। অকুটিলভাবেন সম্ততয়া 
নিরস্তরয়! অন্ুবৃত্ত্যা আন্ুকুলোন ভজেত ॥ ৩৮ ॥ 

[ চুণিক1।] 
তস্ত জন্মকর্ম্মলীলাঃ কোহপি ন বেত্তি ॥ ৩৭ ॥ 
যস্ত তত্পাঁদমরে*রুহং সর্ধভাবেন ভজতে 4 এব তৎপদবীং জানাঁতি ॥ ৩৮ ॥ 

সপ্ত 

| শ্ীবিখমাথচক্র বত্তীঁ | ] 

জ্ঞানাদ্যগম্যত্বমাহ ন চেতি। নিপুণেন জ্ঞানযোগাঁদিনৈপুণ্যেন উতীলালাঃ 
নামানি বপাণি মনোবচোবৃত্তিভির্নাবৈতি মনোবচসোরগম্য ত্বাদিতি ভাঁবঃ | কুম- 
নীষ ইতি জন্তরিতি দে! হি ভক্তিহীনে। জ্ঞানী নাঁমরপবদস্তমাত্রমেব মিথ্ত্যাচ্টে, 
তং প্রত্যয়মাক্ষেপঃ। মন্তন্বতঃ অবতীর্ধ্যাবতীর্ধ্য কৃপয়। তানি বিস্তারয়তঃ। অজ্ঞানে 
ৃষ্টাস্তঃ। নটন্ত চর্য্যাং পাণ্যাদ্দিভিরভিনীয়মানস্য গীতপদার্ঘস্য চন্দ্র্ুমলাদের্নাম- 
রূপাদিপ্রদর্শনীং যথ! অজ্ঞো,নাবৈতি। অতো নাস্বাদং লভতে ততশ্চ রসমমূলকং 
ব্রতে বিজ্ঞঃ সভ্যস্ত সকলসহদয়সাক্ষিকং রূসং সাক্ষাদেবান্ুভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ 

ভক্তিগম্যত্বমাহ স বেদেতি ॥ ৩৮ ॥ 

ন্যায় মন ও বাক্য দ্বার। নামরূপাত্মক-প্রপঞ্চ-অরষ্টা ভগবানের 
লীলাদির তত্ব, তর্ক-কৌশলাদি দারা হৃদয়ঙ্গম করিতে 
সমর্থ হয় না ॥ ৩৭ ॥ 

তবে যিনি নিরন্তর একাগ্রত1 সহকারে সরল হৃদয়ে 
ভগবানের পাদপদ্মের সৌরভ সেবন করেন, তিনিই ্ৃষ্টি- 
স্থিতি-প্রলয়কর্তী ছুরস্তবীর্ধ্য চক্রপাণির তত্ব কথঞ্চিৎ অবগত 
হইতে পারেন ॥ ৩৮ ॥ টি 



ৃ 

. ১৪৬ 
দক্ষ এ হট টিসি ছি সিএস লতি তন সি নিবি বা 

শ্রীমন্তাগবতমূ। চস এজিত। 
ক স্কিন কে এপ লি ছি কিট সি চিতা ইসি 

অথেহ ধন্বা ভগবস্ত ইথং যদ্বাহদেবেহখিললোকনাথে । 

ুর্বস্তি সর্ববাত্মকমাত্মভাবং ন যত্র ভূয়ঃ পরিবর্ত উগ্ঃ ॥ ৩৯॥; 

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসন্মিতমূ। 
. উত্তমঃক্লৌকচরিতং চকাঁর ভগবানৃষিঃ | 

নিঃশ্রেয়মায় লোকস্ত ধন্যং স্বত্ত্যয়নং মহত ॥ ৪০ ॥ 
অথ ইহ ভগবস্তঃ ধন্।;। যৎ ইথম্ অখিললোকনাথে বাহুদেবে সর্বাজ্মকম্ আজ্মভাবং 

কুর্বস্তি। যত্র ভূয়; ন উগ্রঃ পরিষর্তঃ (ভবতি )॥ ৩৯॥ 

ভগবান খধিঃ লোকন্ত নিঃশ্রেয়সায় ধন্যং মহত স্বস্তায়নম্ উত্তমঃক্পোকচরিতও ব্রহ্মসশ্মিতম্ 

ইদং ভগবতং নাম পুরাঁণং চকার ॥ ৪* ॥ 

[ প্রীধরস্বামী |] 

ভক্তিমার্গে প্রাবৃতীনৃষীনভিনন্দতি অথেতি। যতো ভক্ত এব ভগবত্তত্বং 
জানাতি অথ অতো! ভগবন্তঃ সর্বজ্ঞাঃ ভবস্তে। ধন্তাঃ কৃতীর্থাঃ । কুতো যদ্যত্মাৎ 
ইথং প্রশ্শৈঃ বাস্থুদেবে আত্মভাবং মনোবৃত্তিং কুর্বস্তি। সর্ববাতআকমৈকাস্তিকম্। 
যত্র যন্সিন্ ভাবে সতি ভূয়ঃ পরিবর্তো জন্মমরণাদ্যাবর্তো ন ভবতি ॥ ৩৯ ॥ 

[ চূর্নিক।। ] 
অতো তবস্তো ধন্যাঃ যতো! হরৌ ভক্তিং কৃুর্ব্তি ॥ ৩৯ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী |] 
ভক্তিবিহীন! বয়মেবাঁক্ষেপবিষয়ীভূত1 ভবামেতি বিষীদতঃ শৌনকাদীনাহ 

অথেহেতি | ভগবস্তঃ সর্বজ্ঞাঃ | বেত্তি বিদ্যামব্দ্যাঞ্চ স বাচ্যে। ভগবানিতি 
বৈষ্ণবনিরুক্তেঃ। সর্ধাত্মকমৈকাস্তিকম্ আত্মনে মনসে। ভাবং ধত্র সতি পরি- 
বর্তো জন্মমরণাদ্যাবর্তঃ ॥ ৩৯ ॥ 

 মহর্ষিগণ ! আপনারা সর্বজ্ঞ ও আপনারাই ধন্য"! কারণ 

ঈদৃশ প্রশ্ন ধারা আপনার! ভগবান বাস্ুদেবে এঁকান্তিক মনো- 
বৃতিই প্রকাশ করিতেছেন । এই প্রকার ভগবস্তাব জন্মিলে 
আর অতিকঠোর জন্ম-মরণাঁদির পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ৩৯ ॥ 

ভগবান বেদব্যান লোক সকলের মঙ্গলের নিমিত্ত ভগব- 
ললীলাময় সর্বব-শীন্তি-নিকেতন সর্বব-পুরুষার্থ-সাঁধক সর্বব-বেদ- 
তুল্য এই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীমদূভাগবতপুরাণপ্রণয়ন করিয়াছেন॥৪০। 

চা আটটা সিসি স্টাটাস ও সিসির সিরা এ সিসি 



8৯৯. 
রঃ ৩ অং।] . ভ্রীমন্ভাগবতমূ। 

ভিপি না পি রিশা লি পি লে চি এ লস লি / চি ছি লে চা চিএ 

পিসি সিকি ০ চি ক্র এ এএম টা ওল 

তদিদং গ্রাহয়ামাঁস সৃতমাত্মবতাং বরমৃ। 

সর্বববেদেতিহাঁসানাং সাঁরং সারং সমুদ্ধৃতষ্ ॥ ৪১ ॥ 
তৎ ইদং সর্ধবেদেতিহাসানাং বমুদ্ধ তং সারং সারং (জময়াগবতম) আত্মবতাং বরং স্ৃতং 

( শুকং) গ্রাহয়ামাস ॥ ৪১॥ 

[শ্রীধরস্বামী 1] 

স্থত কিমেতৎ শাস্ত্রম্ অপূর্বং কথয়নি তত্রাহ ইদমিতি । ত্রহ্মদম্মিতং সর্বঘ- 
বেদতুল্যম্। উত্তমঃক্লৌকস্য চরিতং যশ্মিন ত | খধিব্বধ্যাদত ॥৪*॥ 

তৎ্সম্প্রদায়প্রবৃত্তিমাহ তদ্দিদমিতি। ম্ৃতং শুকম আত্মবতাঁং ধীরাণাং 
মুখ্যম্ ॥ ৪১ ॥ 

[চূর্নিক।] 
ইং বেদতুল্যং ভাঁগবতং পুরাণং লোকহিতাঁয় ব্যাস: কৃত্বা সবপুত্ং শুকম্ 

অধ্যাপয়ৎ্ ॥ ৪০ ॥ ৩১ ॥ 
পাহারা 

[ প্রীজীবগোস্বামী। ] 

তল্লীলাময়ত্বাদেবাস্য পুরাঁণস্ত সর্বশান্ত্রসারত্বমাহ ইদমিতি সার্দকম্। ব্রহ্ষা- 
সন্মিতমিতি | নরাকৃতিপরব্রহ্গণা €॥কুষ্চেন তুল্যমিতি কা । ক্ষ ন্দধাঁমোপ- 
গতে ইত্যাদি বক্ষ্যমাঁণত্বাৎ। ধন্তং সর্বপুরুযার্থীবহম। অতএব স্বস্ত্যয়নং সর্ব- 
মঙ্গলাবহম্। মহৎ সর্বতঃ শ্রেষ্ঠঞ্চ ॥ ৪০ ॥ 

তদদিদং তল্লীলাময়ং মহাপুরাণং ্রহ্ান্্ভবিগুরুণ! শ্রীগুকেন্টাপূযুপাদেয়ত্বেন 
গৃহীতমিত্যেবং জন্মানি 'কর্াণীত্যস্যোদাহরণত্বেনাহ তদিদমিতি। বক্ষ্যতে চ 
পরিনিষ্ঠিতোহপীত্যাদি | হিত্বা ম্বশিষ্যান্ পৈলাঁদীনিত্যাদি চ। তক্মাত্তজ্ঞন্স- 
.কর্লীলাময়েনানেন ছুঃখগ্রাশাদ্বিমুচ্যত ইত্যেতাবন্মাত্রং কিং বক্তব্যম্। কিন্ত 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্র বত । ] 

হত কিমিদমপূর্বমশ্রুতচরং শান্ত্ং কথয়সীতি তঙ্জাহ ইদদমিতি। ত্রন্গ শ্রীকৃষ্ণ: 
স্ততৃল্যম্। খবির্যাসঃ ॥ ৪০ | 

তদনস্তর সযুদায় বেদ ও সমুদায় ইতিহাসের সার সার 
গ্রহ এই শ্রীমন্ভীগবত মহাপুরাণ শমদমাঁদি-সম্পন্ন ধীর- 

প্রধান নিজ-তনয় শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ॥ ৪১॥ 



|মন্তাগবতম্। [১ স্বং-৩ অং। 
১০০০০ 

স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্। 

প্রায়োপবি্টং গঙ্গায়াং পরীতং পরমধিভিঃ ॥ ৪২॥ 
কৃ্ধে সধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ । 

কলো নষ্টদৃশীমেষঃ পুরাণার্কোহধুনোদিতঃ ॥ ৪৩ ॥ 
সঃ তু গঙ্গায়াং প্রায়োপবিষ্টং মহ্ধিভিঃ পরীতং মহারাজং পরীক্ষিতং সংশ্রাবয়ামাঁস ॥ ৪২॥ 
ধর্শজ্ঞানাদিভি: সহ কৃষ্ণে সধাঁম উপগতে (সতি ) অধুনা কলৌ নষ্টদৃশীম্ এব: পুরাণার্কঃ 

উদ্দিতঃ ॥ ৪৩॥ 

[ শ্রীধরস্বামী | ] 

প্রায়েণ মৃত্যুপর্ধ্যস্তানশনেন উপবিষ্টমিতি পরমবৈরাগ্যোক্তিঃ ॥ ৪২ ॥ ৪৩॥ 
এ প্লাক তরপপঞ্্্্ স্পসপা 77 সি পপ পল পাপ তা 

[চর্ণিকা |] 
স শুকঃ গঙ্গায়াং প্রায়োপবিষ্টম্ খধিভিঃ পরিবৃতং পরীক্ষিতং শ্রাবয়া- 

মাস ॥ €২॥ 

কঝে। শ্বধামোপগতে ধর্পজ্ঞানাদ্দিভিঃ সহ কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কো- 
হধুনোদিতঃ ॥ ৪৩ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী | ] 

তদ্বিধানাঁমপি পরমপুরুষার্থ ইতি ভাঁবঃ। অতএবাহ্ স্ববেদেতিহাসানাং সমু- 
'ছ্বুতো যঃ সারঃ সারম্তদ্রপমিতি ॥ ৪১ ॥ ৪২ 

[ ঞ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 
দধিমখনীদুড়ূতং নবনীতমিব যদ্ধেদ্াদীনাং সারং সাঁরং বস্ত তদেবেদং 

শ্রভাগবতাখ্যং ব্েহেন তং শুকং গ্রাহয়ামাস বেদাদিদধিমথনশ্রমং চ সফলী- 
চকারেতি ভাবঃ। আত্মবতাঁং বরমিতি তাদৃশোষপি সতঃ স্বাদাধিক্যেটনবেদং 
লোভাদগৃহাঁতি ম্মেতি ভাবঃ1 ৪১ ॥ 

প্রায়োপবিষ্টং প্রায় মৃত্যুপর্য্যস্তানশনং তং ব্যাপ্য কৃতোপবেশং গোদোহ- 
মান্ত ইতিবৎ। প্রায়ো মরণানশনে মৃত্যো বাঁছুল্যতুল্যয়োরিতি মেদিনী ॥ ৪২ ॥ 

- তিনি আবার উহা গঙ্গাতীরে প্রায়োপবিষউ ও পরমধিগণ- 
পরিবেষ্টিত মহারাজ পরীক্ষিৎকে শ্রবণ করান ॥ ৪২ ॥ 

খষিগণ ! ভগবান শ্রীরুষ্ণ ধর্ম ও জ্ঞান প্রভৃতির সহিত 

পপি 

স্পা সীল 

মাসি প্লিস রসি সরা সিসি পপ লি রো জানাল রি 

নিজধাঁমে গমন করিলে কলিমল-বিনষ-দৃষ্টি জীবগণের সম্বন্ধে | 
এই পুরাণই সূর্ধ্যস্বরূপে উদ্দিত হইয়াছেন ॥ ৪৩ ॥ 



জ্রীমপ্তাগবতমূ 
সমাস অপ জা সা ইক পতন পরি জনি টি উহার সি অর রি 

তত্র কীর্তয়তো৷ বিপ্রা বিপ্রর্ষের্ভুরিতেজসঃ | . 

অহঞ্চাধাগমং তত্র নিবিষ্টস্তদনুগ্রহাৎ। 

মসোহহং বঃ শ্রাবয়িষ্যামি যথাধীতং যথামতি ॥ 8৪ ॥ 
বিপ্রাঃ তদনুগ্রহাঁৎ তত্র নিবিষ্টঃ অহং চ তত্র কীর্তয়তঃ ভূরিতেজসঃ বিপ্র্দেঃ (সকাশাৎ ) 

অধ্যগমম্। সঃ অহং যথাধীতং যখামতি,ব; শ্রাবয়িষ্যামি ॥ ৪৪ ॥ 

ইতি শ্রামদ্ভাগ ৭তে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহ্তায়াং বৈয়ামিক্যাং 
প্রথমন্ন্ধে নৈমিষীয়োপাখ্যানে জন্মগুহং নাম 

তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥ 

| প্রজীবগোম্বামী 1] 

তদিদং পুরাণং ন তু শাস্ত্া রতুল্যং কিন্ত শ্/রুষ্প্রতিনিধিরূপমেবেত্যাহ 
কৃষ্ণ হতি। স্বস্ত কষ্চরূপস্ত ধাম নিত্যলীলাস্থানসূপগতে সতি শ্রীকৃষ্ণের তত্র চ 
ধর্মপ্রোজঝিতকৈ তবোহত্রেতি নৈষ্শ্মমপ্যচ্যুত ভাববর্জিতমিতি চাহুস্ত্য পরম- 
প্রকৃতয়া অবগতৈঃ ভগবদ্ধন্মভগবজ্জ্ঞ।'নাদিভিরপি সহ স্বধামোপগে নতি 
কলৌ নষ্টদৃশাং তাদৃশধর্মজ্ঞানবিবেকরহিতানাং কৃতে তদিদং পুরাণ" 
মেবাকঃ। ন তু শাস্ত্াত্তরবদ্দীপস্থানীয়ং যত্তথাবিধোহয়ং পুরাণার্ক উদ্দিতঃ। 
তাদৃশধর্মজ্ঞানাদি প্রকাশনাত্বত্প্রতিনিধিরূপেণাবির্বভূব্ । অর্কবতৎপ্রেরিত- 
তয়েবেতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥ 

ইতি শ্রীমন্ভাগবতপ্রথমন্বন্ধন্ত শ্রীজীবগোস্বামিকৃতক্রমসন্দর্ভে তৃতীয়োহধ্যায়ুঃ ॥ ৩॥ 
সত পাত 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা |] 

কিং বহুন! যদৃষুল্সাঁভিঃ পৃষ্টং ধর্মঃ কং শরণং গত ইতি তদিদমেব বুদ্ধযস্থেত্যাহ 
কৃষ্ণ ইতি । স্বধামো দ্বারকাতঃ সকাশাঁৎ উপসমীপং প্রভাসং গতে ধর্মজ্ঞানা- 
দিভিঃ যড়ভিটরশ্বট্্্যঃ সহ তত্রান্তর্রধানে সতীত্যর্থঃ ৷ তল্লীলায়া ভক্তক্ষোভ- 
কারিত্বাৎ স্পষ্টতয়ান্থক্তিঃ । নষ্টদৃশাং লুপ্তজ্ঞানানাং জনানাম্। অত্র দৃক্পদেন 
তত্র চৈকদেশান্তে দুষ্ট প্রনষ্টাী তমনি প্রবিষ্টেতি প্রযুক্তেন কৃষ্তম্ত স্র্যযত্বং 
মথুরায়। উদয়শৈলত্বং প্রভাসন্ত অস্তাচলত্বং শিষ্টানাং চক্রবাকত্বং ছুষ্টানাং 
নীহারত্বং পাঁপানাং তমন্ত্ং তক্তানাং কমলবনত্বঞ্চ বৌধিতম্। অতস্তৃতীয়ে। 
কষ্ছ্যমণি নিয্লোচে ইতি ুর্য্যতয়৷ স্পষ্টোক্তিঃ। এষ পুরাণার্ক ইতি কুষ্ণ- 
সু্য্যেইস্তমিতে সতি পুরাণস্থ্য্যোইয়মুদিত ইতি হৃর্য্যস্ত প্রতিমূর্তি: কুষ্য এব ॥ 
ভবেদিতি ভাব? ॥ ৪৩ ॥ 

তি সিলসিলা রিতা বিটা সাত | পি গর 

চি 

মা আটা হা আস আসিস তাস সজ ও আরাম সি সা সত সি সা আনন সস সিসি সা বা ছি 



৯ কারী *. 
হা চি & তগ 

চ ৪ ঠা র্ রি 
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ন র্ চি 

চা বর ১৩৬৩ 

এই ১ 
2 
ঞ 

€ 
রা 

ডি 2 র্ 
॥ . স্পা 

রা বাত 

[শ্রীধরন্বামী। ] 

হে বিপ্রাঃ বিপ্র্ষে: সকাশাঁৎ অধ্যগমং জ্াতবানন্মি। তত্র কীর্তয়তঃ তত্র 
নিবিষ্ট ইতি চাম্বয়ভেদেন তত্র পদাবৃত্িরদোষঃ। যথাধীতং ন তু ম্বমতি- 
বিলসিতম্। তত্র তু যথামতি শ্বমত্যন্সারেণ সংক্ষেপতঃ কথিতং বিস্তরেণ 
শ্রাবয়িষ্যামি ॥ 88 

ইতি শ্রীমস্ভাগবতভাঁবার্থদীপিকাকাং প্রথমন্দ্ধে ভূতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ & 

[দীপনী।] 
সংক্ষেপত ইতি। সংক্ষেপব্যাখ্যয়া সহ কথিতং মুলং বাহুল্যব্যাখ্য।নেন সহ শ্রাবিষ্যা- 

মীত্র্থঃ॥ ৪৪ ॥ ঁ 

[চ্ধিকা |] 
তত্র সভায়াং শুকন্ত কীর্তভয়তঃ সতঃ তদনুগ্রহাৎ তত্র অধ্যগমম্। সোহহং 

যথা অধীতং যথামতি যুম্মান্ শ্রাবযিষ্যামি ॥ 8৪ ॥ 

ইতি শ্রীমস্তাগবতপ্রথমন্কন্ধচুণিকায়াং তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩] 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী। ] 
তত্র সভায়াং কীর্তয়তো বিপর্ষেঃ শুকদেবাৎ সকাশাৎ অধ্যগমম্ ইদং শান্্র- 

মধিগতবানন্মি । তস্তান্থগ্রহমবাপ্য তত্র সভৈকদেশে নিবিষ্ট এতাং বক্ষ্যত্যসৌ 
সত ইতি ছাদশোক্কেঃ। যথাধীতং ন তু শ্বকপোলকল্পিতং তত্রীপি যথামতি 
্ববুদ্ধা! যাঁবদবধূতং তাবদেব সর্ধমর্থজাতং তু স এব গুকদেবেো বেদেতি 
ভাবঃ ॥ 8৪ ॥ 

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হষিণ্যাং ভক্তচেত্সাম্। 
তৃতীয়ঃ প্রথমেহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥ ৩। 

শ্রীমস্তাগবতমূ। [১ ্ব--৩ অং। বঁ 
২ রঃ ১ বাস্তব রিতা ন্ট সি পম সটান বা চাটনি তিল রর আরা সি ২৬ আ্াকিএািত স্িন্িদিান্িরন্ি স্ত্রী অমি জনি উরি 

ৃ 

' বিপ্রগণ ! ভূরিতেজ। ভগবান শুকদেব'যখন ইহা মহারাজ 
পরীক্ষিৎকে শ্রবণ করান, তৎকালে তাহার অনুগ্রহে আমি 
সেই সভাস্থলে উপস্থিত ছিলাম এবং নিবিষ্টচিত্তে সমুদায় 
হৃদয়ঙ্গম .করিয়াছিলাম । এক্ষণে, আমি যেরূপ অধ্যয়ন 
করিয়াছি, তাহাই নিজ বুদ্ধি অনুসারে আপনাদিগকে শ্রবণ 

। করাইব ॥ 8৪ ॥. 
জন্মগুহ নামক ক ভতী় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত । 

জী সিসি সি সিসি 



চতুর্ধোইধ্যায়ঃ 

রি 

স্ান্াস্ছি গ্রিন! 

নর : 

তে জো 

ইতি ক্রবাণং সংস্তয় মুনীনাং দীর্ঘসত্রিণাম্। 
বৃদ্ধঃ কুলপতিঃ সৃতং বহ্বচঃ শৌনকোহব্রবীহ ॥ ১॥. 

দীর্ঘস্রিণাং মুশীনাং বৃদ্ধ: কুলপতিঃ বহব্চঃ শৌনকঃ ইতি ক্রবাণং শত সং উড 

[খধরত্বামী।] | ূ 

তুর্য্যে ভাগবভারস্তকারণদেন বর্যতে। ব্যাসন্তাপরিতোধস্ত জপঃপ্রবচনা- 
দিভিঃ॥ ০ ॥ 

ইত্যেবং প্রসম্নতয় শ্রাবয়িষ্যামি ইতি ক্রবাণম্। মুনীনাং বহুনাং মধ্যে 
একেন বক্তব্যে যে বৃদ্ধঃ বৃদ্ধেঘপি বনৃযু যঃ কুলপতিঃ গণদুখ্য- তেঘ্পি বন্ুষু 
যো বহুবুচঃ খ্বেদী তেন বক্তব্যম্। অত এবসৃতত্বাৎ শৌনকোহব্রবীৎ | ১॥ 

লও 

[ দীপনী।] 

কুলপতিরিতি । খধীণাং গন্ণযু মুখ্যঃ কুলপতিরিভুযুচ্যতে | তল্পক্ষণং যথ| ৷ মুনীনাং দশ 

সাহশ্রং যোহর দানাদিপোষণাৎ। অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ধিরসৌ কুলপতিঃ শ্বতঃ ॥ ১৪ ২৪ 

[চুণি ম।] 
ব্যাস উবাচ। 

বং ক্রবাণং তং তত্ব! খষীণাং মধ্যে বৃদ্ধঃ থ্েদী শৌনক উবাচ ॥ ১॥ 

তপস্তা» শ্বাধ্যায় এবং ধর্মশান্ত্াদি-প্রণয়ন দ্বারা বেদব্যাসের অপরিতোধই" 

ভ্ীমদ্ভাগবত আরসের কার£&.)--অর্থাৎ অন্ঠান্য পুরাণ, মহাভারতাদি ইতি- 

হাস এবং তপস্যাদি দ্বার! চিত্তের পরিতোষ হইল ন! দেখিয়! পরিশেষে দেবর্ধি 
নারদের উপদেশক্রমে ভগবান বেদব্যাস শ্রীমস্তাগবত প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন ঃ 
চতুর্থ অধ্যায্ধে ইহাই বর্ণিত হইতেছে। 

উগ্রশ্রবা সৃত এইরূপ বলিলে, দীর্ঘকাল-সাধ্য-যজ্জকার্ধেয 
দীক্ষিত সেই মুনিগণের মধ্যে বয়োজ্যে্ঠ কুলপতি খখেছী 
শৌনক ভীহার সবিশেষ প্রশংসা-সহ্কারে বা নারস্ত 

4 করিলেন ॥ ১॥ 

৯ 



১৬২ শ্ীমভাগবতম্। [১ ্কং--৪ অং। 

শৌনক উবাচ। ্ 
সুক্ত সুত মহাভাগ বদ নে! বদতাংবর 

কথাং ভাঁগবতীং পুণ্যাং দাহ ভগবাঞ্থকঃ॥ ২॥ 
কন্মিন্ যুগে প্রবৃতেয়ং স্থানে বা কেন হেতুনা। 
কুতঃ সঞ্চোদিতঃ কৃষ্ণঃ কৃতবান্ সংহিতাং যুনিঃ ॥ ৩ ॥ 

শত চৃত মহাতাগ বদতাংবর ভগবান্ শুকঃ যৎ (যাং কথাম্) আহ নঃ (অন্মাকং তাং) 

পু্যাং ভাগবতীং কথাং বদ ॥ ২ | | 
কন্মিন্ যুগে (কম্মিন্) বাঁস্থানে কেন হেতুন! ইয়ং (সংহিতা) প্রবৃত্ত । মুনিঃ কৃফঃ 

(ব্যাস; ).কুতঃ সঞচোদিতঃ (সন্) সংহিতাং কৃতবান্। ৩॥ 

উর [ প্ীধরস্বামী 1] 

যংযাং কথামাহ 1 ২॥ 

[ চূর্ণিক্ষা। ] 

হে শত সৃত শুকঃ যাঁং পুণ্যাঁং ভাগবতীং কথাম্ আহ তাং কথয় ॥ ২॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী । : 

০|১॥২|৩॥৪॥ 

[ শ্ীবিশ্বন।থচক্রবর্তী | ] ৃ 
1 তৃর্যেহস্ত শাস্তববর্ধ্যস্ত বক্তৃঃ শ্রোতুশ্চ সর্বতঃ। শ্রৈষ্ঠ্যং ব্যাসাপ্রসাদস্চ 
ৃ কথ্যতে যদ্দিনৈব হি ॥ ০ ॥ 
; ; বুদ্ধো! বয়সা.কুলপূতিরিতি কুলেন চ বহুবচ ইতি বেদাভ্যাসোখেন জ্ঞানেন € 

চেতি শৌনক এব রশ্নকর্তৃত্বেন তৈর্ব্যবস্থাপিত ইতি ভাবঃ। ১॥ ৃ 
রে উর রা রি । যৎ যাম্ ২। | 

শিক ধলিধেন। ূ  সিরা মহাভাগ সুত ! তগবান 
শুক যাহ। বলিয়াছিলেন, .সেই পরমপবিভ্রা ভাগবতী রুথা 

" ভূমি আমাদিগের নিকট কীর্তন কর ॥ ২॥ ্ি 



1 ১ ্ক--৪ অং।] শ্রীমস্তাগবতমৃ। ১৬৩. 
রং এস চিনি পিএ এ চা এওটি ওই 

ত্য পুত্রো ( মহাযোগী সমদৃঙ্নির্ববিকল্লকঃ 1 
একান্তমতিরুমিতো গুড়ো সুঢ় ইবেয়তে 1৪ 7 

তশ্ত (ব্যাস্ত ) রা মহাযোগ সমদৃকু নির্ব্বিকলকঃ একান্তমতিঃ উল্লিজঃ গুঢ়ঃ খু 

ইব ঈয়তে | ৪ ॥. / 

[শ্রীধরন্বানী |] 751 তি তি 
কসমিন বা স্থানে। কেন হেতুনেতি স্হাভ'রতাদিধন্মশন্ত্রাণি কৃতবতঃ 

গুনরেতৎসংহিতাকরণে কিং কারণমিত্যর্থ;। কৃত ইতি, সার্কাবিতক্তিকন্যসিঃ। 
কেন প্রবর্তিত ইত্যর্থঃ | কৃষ্ণ! ব্যাসঃ1 ৩ ॥ 7 | 
 যছুক্তং স তু সংশ্রাবয়ামাসেতি তৎ গুকস্ত ব্যাখ্যানাদ্দিকং কথং ঘটিতমিতি 

গ্র&ুং তন্তাসঙ্গোদাসীনতামাহ তন্তেতি দ্বাত্যাম্। সমদৃক্ সমং ব্রহ্ধ পশ্তি। 

[দীপনী।] 

নর সংহিতা । তত্র সংহিত। তানি শব্রত্বাবলি:॥ ৩॥) 

[ চুরণিক1। ] 
ইয়ং সংহিতা কশ্মিন্ যুগে কশ্মিন দেশে কেন হেতুনা' প্রবৃত্বা কেন পুরুষেগ 

প্রেরিতো ব্যাস: ইমাং সংহিতাং কৃতবান্॥ ৩.। 

[ প্ীবিখবনাথচক্রবর্তী ।] রা 

কুত ইতি সার্ধবিভক্তিকস্তসিঃ কেনেত্যর্থঃ। কৃষ্ণ ব্যাঁসঃ ॥ ৩ ॥ 

সৃত! কোন্ যুগে কোন্ স্থানে কি কারণেই বা এই 
১ সংহিতার অবতারণা হয়? এবং মহর্ষি কৃষ্ণ- 
দৈপায়ন বেদব্যান কোন্ব্যক্তির প্রবর্তনাতেই ব! ইহ৷ প্রণয়ন 
করেন?.( ততাবৎ আনুপুর্বিবিক বর্ণন কর )॥ ৩॥ ূ 

শুনিয়াছি, ব্যাসতনয় শুকদেব সমদৃষ্টি (ত্রহ্গজ্ঞানী )) 
নির্ব্বিকল্পক (ভেদজ্ঞানশুন্য), একাস্তমতি (ত্রহ্মানন্দে বিহ্বল- 
চিত্ত), মায়াশয়ন হইতে উদ্বুদ্ধ ও মহাযোগী; তিনি মুড়ের |. 
গুঢতাবে রিচরণ করিয়। থাকেন ॥ 8॥ . ... এ 

কাকে ৬০৯ চিএ উরি 



ক বল, ০৯০ লি এছ লিউ রি পচ চর রাহি টব একা চি সিএ গড, চে, ৮ সপ 

শ্রীমনভাগবতমৃ। চারদিন । 

_ সৃষ্নুযাস্তসবিমাত্মজমপ্যনগং 
দেব্যে। হিয়া পরিদধূর্ন সত্তা চিত্রমূ। 
তদ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনে৷ জগছুস্তবাস্তি 
্ত্ীপুংভিদ। ন তু স্ৃতস্ত বিবিক্তদৃষ্টেঃ ॥ ৫ ॥ 

দেবাঃ আত্মলম্ অনুযান্তম্ খবিং (বাসম্) অনগ্রম্ অপি দৃষ্। হিয়া (বাসাংসি) পরিদধুঃ 
(ন্নস্য তসা ) সুতসয (তু হিয়া) ন (পরিদধুঃ)। তৎ চিন্রং বীক্ষ্য মুনো পৃচ্ছতি (সতি তাঃ) 

জগছুঃ তব স্ত্রীপুংতিদ। অন্তি বিবিক্তদৃষ্টেঃ (তব) সুতস্য ন তু (তৎ ভেদজ্ঞানং নাস্তি ) 8 ৫॥ 

[শ্রীধরস্বামী।] 

অতো নির্কিকল্পকঃ স্বার্থে কঃ নিরন্ততেদঃ। কিঞ্চ একন্ডিল্সেব অস্তঃ সমাণ্ডি- 
ধর্তাস্তথাভূতা৷ মতির্ধন্ত সঃ। যত উন্নিদ্রঃ মায়াশয়নাছুদুদ্ধঃ যা নিশা সর্বভূতানাং 
তগামিতাদিস্বতঃ । অতএব গুঢ়ঃ অপ্রকটঃ। মূঢ় ইব প্রতীয়তে ॥ ৪ ॥ 

[ দীপনী।] 

স ত্বিতি পূর্ব্বাধ্যায়স্য ৪২ শ্লোকঃ॥ ৪ ॥ 

[ চুণিকা। ] 

কিঞ্চ ব্যাসপুত্রো মহাযোগী শুকঃ সমঘৃষ্টিঃ নিরস্তভেদৌৎপি মুড ইব 
প্রতীয়তে ॥ ৪ ॥ 

[রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী । ] 

নির্ধিকল্পকঃ নির্ভেদজ্ঞানবান্। একন্সিন্নেবাস্তঃ সমাপ্তিরস্তাঃ সা! মতির্যস্ত 
সঃ। নিদ্র। অবিদ্যা তন্তাঃ সকাশাছুদগতঃ | যা নিশ। সর্বভূতানাং তস্তাং 
জাগণ্তি সংযমীতি স্থৃতেঃ। ঈয়তে প্রতীয়তে ॥ ৪ ॥ 

তিনি যখন নগ্লাবস্থায়, অনগ্ন পিতা বেদব্যাস কর্তৃক অনু- 
সত হইয়া, অরণ্যে প্রস্থান করেন; তৎকালে পথিপার্শস্থ 
সরোবরে জলকেলি-পরায়ণ অপ্নরোগণ, তাহাকে উলঙ্গীবস্থায় 
গমন করিতে দেখিয়াঁও কিঞ্চিম্মাত্র লজ্জিত হয়েন নাই, এবং 

'| বন্ত্রও পরিধান করেন নাই; কিন্তু তাহার পিত। পরিহিতবস্্ 
হইলেও তাহাকে দেখিয়! অতিমাত্র লি জ্ত হুইয়। আস্তে- 



ৃ ১ ক্--9 অং] শীযস্তাগবতম্। 

ৃ *. [শ্রীধরম্বামী ।] 

নির্বিকল্পকত্বং প্রপঞ্চয়তি দৃষ্টেতি। আত্মজং শুকং গ্রব্রজস্তম্ অনুযাস্তস্ 
অন্থগচ্ছ্তম্ খবিং ব্যাসমূ অনগ্রমপি দু লে ক্রীড়ন্তে)| দেব্যঃ অগ্পরসঃ হিয়া 
লজ্জয়া পরিদধুঃ বস্ত্রপরিধানং ক্ৃতবত্যঃ। অনগ্রমপীত্যনেনার্ধাৎ তৎন্তো 
নগ্ন ইতাক্তম্। নগ্নস্য পুরতৌ গচ্ছতঃ সুতস্য তু হিয়া! ন পরিদধুঃ। তচ্চিত্রং বীক্ষ্য । 
ইয়ং স্ত্রী অক্পং পুমানিতি ভিদ1 ভেদস্তবান্তি হ্থৃতস্য পুনর্ডেদমতির্নাপ্তি। বিবিষ্কা 
পৃতা দৃষটির্যস্য ॥ ৫ ॥ 

[ দীপনী।? 
দেবাঃ অগ্পরস ইতি । দেবীশঞেন অপ্সরাজাতের্রহণং কখযিতি চেৎ পশ্যস্ত ত'ষৎ--তস্যাং 

কীডস্ত্যতিরতাপ্তে চৈবাগ্পরসাং গণ! ইতি মহাতারতীয়শান্তিপর্বপি ৩৫৩ অধ্যা ঃবচনম্ ॥৫--*৭1 

[ছুধিক1।] 
নিরম্তভেদত্বং প্রপঞ্চয়তি | নগ্রং পুত্রম্ অনুগচ্ছস্তমনগ্মপি ব্যাসং দুই জলে 

ক্রীড়স্ত্যোৎস্পরসঃ বস্ত্রাণি পরিদধুঃ তথীক্ষ্য ব্যাসে পৃচ্ছতি সতি স্ত্রিয় উচুঃ 
তব স্ত্রীপুরুষতেদোতস্তি স্থতস্য তু নান্তি ॥ ৫0 : 

[ শ্রীজীবগোন্বামী।] | 
দৃষ্টে ত্যাদৌ ময্যনগ্রত্বস্তাপরিধানে হেতুত্বং তেন মর্ধ্যাদাবত্বস্ত লক্ষিত- 

ত্বান্মিকটাগমনদৃষ্টিক্ষেপাদ্যসম্ভাবনয়া তাসাং যুক্তম্। স্থুতে তু নগ্নত্বস্ত তথ্ৈপ- 
রীত্যেন পরিধানে হেতুত্বং যুক্তমিতি ধদ্যপি স্তাতথাপি বন্বদ্র্শনে পরিদধূর্ন তু, 
তদ্দর্শনে তচ্চিত্রম্। তশ্মাদমুং ন দ্ৃশুরিতি নিশ্চিত্যাপ্যুৎকঠয়। কথক্িদাদৃপ্ত- 

ব্যস্তে স্ব স্ব বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন । তদ্দর্শনে বেদব্যাস 
বিশ্মিত হইয়া অপ্নরোগণকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, তোমা- 
দের এরূপ অসঙ্গত আচরণের কারণ কি? আমার পুত্র 
শুক যোড়শবর্ীয় যুব অথচ উলঙ্গ, তাহাকে দেখিয়া! তোমর! 
কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলে না; কিন্তু আমি বৃদ্ধ অথচ বস্ত্র 
পরিধান করিয়া আছি, আমাকে দেখিয়া! তোমাদের এত. 
লজ্জ! কেন? তাঁহার! বলিয়াছিলেন, আপনার পুত্র বিবিক্ত- 
দৃষ্টি ( পবিত্র-দৃষ্টি)) তাঁহার স্্ীপুরুষ-ভেদ-দৃষ্টি নাই; কিন্ত 
আপনার তাহা আছে; এই নিমিত্বই আমরা আপনাকে ৃ 
দেখিয়া সঙ্কুচিত ও লঙ্জিত হইয়াছি ॥ ৫॥ 



চর রারগিনি 
টি কি কু ক ক 

কথমালক্ষিতঃ পৌরৈঃ সংপ্রাপ্তঃ কুরুজাঙ্গলান্। | 
উম্মতমুকজড়বদ্ধিচরন্ গজসাহ্বয়ে ॥ ৬ ॥ 

(প্রথমং) কুরুজাঙ্গলান্ সংগ্রাণ্তঃ (ততঃ ) গজসাহয়ে উন্ত্তমুকজড়বৎ বিচরন্ (সঃ) ৃ 
কখং পৌরৈঃ আলক্ষিত: ॥ ৬॥ ৃ 

রঃ ".. [শ্ীধরস্বামী |] 
এবসুৃতোহসৌ কথমাঁলক্ষিতঃ জ্ঞাতঃ। কুরবে! জাঙ্গলাশ্চ দেশবিশেষাঃ তান্ 

সংপ্রাপ্তঃ প্রথমম্। ততো. গজসাহ্বয়ে বিচরন্ গজেন সহিত আহ্বয়ে! নাম 
যস্য তন্মিন্ হস্তিনাপুরে হস্তী নাম রাজ। তেন নির্মিতত্বাৎ ॥ ৬॥| 

[ চুণিকা |] 
এবভ্ভূতঃ গুকঃ কুরুজাঙ্গলদেশানতিক্রম্য পৌরৈরুম্মত্তমুকজড়বৎ জ্ঞাতঃ 

সন্ গজাহবক়ং প্রাপ্তঃ ॥ ৬। 

সাত আরসিত বসি সিসি আপা সি সি সি 

[ শ্রীজীবগোস্বামী। ] 
রেবেতি” সম্ভাব্য তাসামপলাপখগুনার্থং দর্শনমেব ভঙ্গ্যা নিশ্চিত্য পৃচ্ছতি 
সতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ ৬৪ 

শা সি আর 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্তরবর্তা |] 
নিধিকল্পকত্বং প্রমাণয়তি দৃষ্টেতি। আত্মজং শুকং প্রব্জ্য যাস্তম্ অনুযাস্তম্ 

খষিং ব্যাসম্ অনগ্রমপি দৃষ্ট, দেব্যো জলক্রীড়নাদুখিতা লক্জয়া পরিদধুঃ হ্বদ্যবন্ত্রাণী- 
'তার্থঃ। ন তু স্ৃতন্ত শুকল্ত ঈর্শনে ইত্যর্থঃ | তচ্িত্রম্ অহো! যুবানং তত্রাপি নগ্নং 
তত্রাপি সর্বত্র ম্পষ্টং বিলোকয়স্তং মৎপুত্রং বীক্ষ্য এতা৷ ন লজ্জিতাঃ মাং তু বৃদ্ধং 
সবসনং ইতো যুবতয়ঃ খেলস্তীতি তদ্দিশি দৃশমপ্যদদানং বিলোক্য লজ্জস্তে শ্ম। 
তদিমা এব আর্জবেন কারণং পৃচ্ছামীতি মুনৌ পৃচ্ছতি সতি জগছুঃ ইয়ং স্ত্রী অয়ং 
পুমানিতি তব স্্রীপুংভিদ। অস্তি ন তু তব স্ৃতন্ত। নন্নু কথমেতজ্জ্ঞাতং তত্রাহুঃ। 
বিবিক্কা পৃতা৷ দৃষ্টস্ত তশ্তেতি । বয়ং যুবতিজনাঃ কলাভিজ্ঞাঃ স্ত্ীপুংসয়োর্নয়ন- 
দর্শনেনৈব, তদস্তস্তত্বং সর্বং জ্ঞাতুং প্রভবাম ইতি ভাবঃ ॥ ৫ | 

কুরুজাঙ্গলান্ দেশবিশেষান্। গজেন সহ আহ্বয়ে। নাম যস্ত তশ্মিন্ হস্তিনা- 
পুরে বিচরন্ ॥৬॥ 

এইরূপে যিনি প্রথমত কুকজাঙ্গলে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন এবং পরে উন্মত মৃূক ও জড়ের ন্যায় (প্রচ্ছন্নরূপে ) 

 হুত্তিনাপুরে ভ্রমণ করিতেছিলেন ; পুরবাসিগণ তীহাঁকে 
' কিরূপে জানিতে পারিয়াছিল ॥ ৬ ॥ 

সা সি সাস্িিস্িনল াসি সিসি সপ সপ সিনা ছাতা 

সা স্তর ীস্ধির সর সি সির 



ৃ ১ স্বং--৪ অং। ] ভ্রীমস্ভাগবতমৃ। 

কথং বা পাগুবেয়স্ত রাজধের্মুনিনা সহ। ্ 
সংবাদঃ সমভূতাত যত্রৈষা সাত্বতী শ্রুতিঃ ॥ ৭ ॥ . 
দম গোদোহনমাত্রং হি গৃহেষু গৃহমেধিনামূ। 
অবেক্ষতে মহাভাগস্তী ধাঁকুর্ংস্তদাশমম্ ॥ ৮ ॥ 

তাত বথং ব! মুনিন। সহ রাজর্ষেঃ পাগবেয়স্য সংবাদঃ সমতৃৎ যত্র (সংবাদে) রিট 

শ্রুতি: ॥ ৭ 

স মহাভাগঃ গৃহমেধিনাং গৃহেযু তদাশরমং জীর্ধাকুর্বন্ গোদোহনমাত্রং (কালং ) হি অবে- 

ক্ষতে ॥ ৮1 

[ জীধরম্বামী | ] 

_ এবন্ুতেন মুনিন! সন । যত্র সংবাদে এষ। সাত্বতী ভাগবতী শ্রুতিঃ সংহিতী॥৭। 

[ চুণিকা ।] পু 
যো গৃহমেধিনাং গৃহেষু আশ্রমং পবিত্রীকুর্বন গোদোহনকালং প্রতীক্ষতে 

তেন মহ কথং পরীক্ষিতঃ সংবাদোহভূৎ্খ ॥ ৭ ॥ ৮ | 
এএসপি শীত পালা শিপ সপ 

[ শ্রীজীবগেম্বামী। ] 

শ্রৃতিরক্েদসারঃ ॥ ৭ ॥ 

 শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তাঁ। ] 
পাগুবেয়স্ত পরীক্ষিতঃ | মুনিন। শুকেন। শ্রুতিঃ সংহিতা ॥ %॥ 

তাত! কিরূপেই বা তাহার সহিত পাতুবংশীয় রাজর্ধি 
পরীক্ষিতের সংবাদ (আলাপ পরিচয়) হইল? যাহাতে (যে 
ংবাদে) এই শ্রীমদ্ভাগবত সংহিতার প্রচার হইয়াছে ॥ ৭॥ 

সেই মহাভাগ পরমহংস শুকদেব গৃহিগণের গৃহস্থাশরম 
কেবল পবিত্র করিবার নিমিতই, তীহাদিগের গৃহে গো-' 
দোহুন-পরিমিত-কালমাত্র প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন; অর্থাৎ 
একটি. গাভী দোহন করিতে যে স্বশ্প সময় অতিবাহিত হয়, 
সেই পরিমিত কালের অধিক কোথাও অবস্থান করেন না 
(অথচ আ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্য!  বহুকাল-সাপেক্ষ;--ম্তরধং 
১৮০ 



সাপাহার স্টিিন্রি্িস্রন্জস্রা তা াবএিলা রাজা 

জ্রীম্তাগবতমৃ। [১ স্বং--৪ অং! 
পদ সিএ স্পট সপ নিজ জা উঠা উজার ছা সই ভা আচ আজ উট ছা উন ইজ হা ইসি উজ গুল শস্যিগ্ত্ি্িঠানঠ দা সি আসছি ভি হি 

অভিমন্যুস্থতং সুত প্রাহুর্ভাগবতোতমমূ। 
তন্ত জন্ম মহাশ্চর্য্যং কর্ম্মীণি চ গৃণীহি নঃ॥ ৯॥ 

হুত অভিমন্থুহুতং ভাগবতোতমং প্রাঃ | ভসা মহাশ্চর্ধ্যং জন্ম কর্মাণি চ নঃ গঁণীহি ॥ ৯॥ 

[শ্রীধরস্বামী |] 

এতথ্যাখানং বহুকালাবস্থানাপেক্ষং তস্য ত্বেকত্রাবস্থানং হুল্লভমিত্যাহ স 
ইতি। গোদোহনমাত্রকালং প্রতীক্ষতে তদপি ন ভিক্ষার্থং কিন্তু তেষামাশ্রমং 
গৃহং তীর্থীকুর্বন্ পবিত্রীকুর্বন্। তশ্মাদেবৃতোহত্র বক্তেত্যাশ্চরধ্যম্ ॥ ৮ ॥ 

শ্রোতুস্ত চরিতমতীবাশ্চর্ধ্যম্ অতঃ কথয়েত্যাহ অভিমন্থযন্ৃতং সত ইতি 
পঞ্চভিঃ | গৃণীহি কথয় ॥ ৯॥ 

| [ দীপনী।] 
গোদোহনকালো! মুহূর্াষ্টমভাগঃ পঞ্চদশকলাস্মকঃ স্ৃত্যাদে প্রসিদ্ধ ॥ ৮1 ৯। 

[ চুণিক1।] 

কিঞ্চ তশ্ত পরীক্ষিতে! জন্ম কর্মীণি চ নঃ কথয় ॥ ৯॥ 

[ ঞ্জীবগোস্বামী | ] 

অবেক্ষতে প্রারব্ধাভাঁসেন ন তু তত্রাপ্যাবেশেনেতি জ্ঞেয়ম্। স্রীপুংভিদাজ্ঞান- 
শ্তাপ্ভাবাৎ। অতএব তীর্থাকুর্বন্িতি স্বভাবত এব ॥ ৮॥ ৯॥ ১৪ ॥ ১১ ॥১২॥ 

| [ প্রীবিশ্বনাথচক্রবন্তী | ] 
শুকন্ঠ তেন সহ বহুকালাবস্থিতিরেতদ্্যাখ্যানরোধেনৈব সংভবেক্নান্তথে- 

ত্যাহ। সগোদোহনমাত্রং কালং ভিক্ষামিষেণ গ্রতীক্ষতে বস্তৃতত্ত তেষামাশ্রমং 
ভীর্থীকুর্বন্। তত্রতাজীবমাত্রেভ্যো্শি সদগতিং প্রদাতুমিতি ভাবঃ॥ ৮॥ 

গৃণীহি কথয় ॥ ৯॥ 

মহাযোগী শুকদেবের পক্ষে একস্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান 
পূর্বক শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা কর! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়) ॥৮॥ 

সৃত" যে অভিমন্যু-তনয় পরীক্ষিতের নিকট শুকদেব 
এই শ্রীমদৃভাগবত কীর্তন করিয়াছিলেন, তিনি ভাগবত- 
প্রধান বলিয়। প্রথিত। তাহারও অত্যাশ্চধ্য জম্ম-কর্ম-বৃতাস্ত- 
সকল আমাদিগের নিকট কীর্তন কর ॥ ৯॥ 
০ 

স্ট 



22558 শক 
১ স্কং--৪ অং] জ্লীমস্ভাগবতমৃ । ১৬৯ এ 

1... এরর উহার চি 

স সম্রাট কস্ত বা হেতোঃ পাণুনাং মানবর্ধন? | , 

প্রায়োপবিষ্টৌ গঙ্গায়ামনাদৃত্যাধিরাট্ত্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥ 
নমন্তি বপাদনিকেতমাত্বনঃ 

শিবায় হানীয় ধনানি শত্রবঃ | 

কথং স বীরঃ শশ্রয়মঙ্গ ছুস্তযজাঁং 

ফুবৈষতোৎঅষ্টুমহো নহ।স্বভিঃ ॥ ১১ ॥ 
কম্ত হেতো; ব' পালা সানবর্ধনঃ সঃ নাট, অধিরাট্ত্রিয়ম অনাদৃত্য গঙ্গায়াং 

প্রায়োপবিষ্টঃ ॥ ১৭ ॥ 

অঙ্গ শত্রবঃ আত্মনঃ শিবায় ধনানি হ আনীয় ষপ!দনিকেতং নমস্তি অহে। যুব সঃ 

বীরঃ কথম্ অহুভিঃ সহ দুনু)জাং শ্রিয়ম্ উত্রষ্টম্ এ্ধত (এচ্ছৎ) « ১১॥ 

[ শীধরম্বামী । ] 

সআটু চক্তবর্ভী। বেতি বিতর্কে। কপ্য বা হেতোঃ কম্মা কারণাঁৎ।, 
অধিরাট্ কিবস্থঃ অধিরাজ"ং শ্রিক্নং সম্পদমনাদৃত্য ॥ ১০ ॥ 

[দীপনী। ] 

(প্রায়োপবিষ্ট ইতি। শ্রায়েণ মরণপধাঞ্।নখনেনেতি | পরস্ত অয়নম্ আয়ঃ প্রতষ্টঃ আয়ঃ 

প্রায়ে৷ মরণং ভাবে ঘঞ্প্রত্যয়; | মরণার্থসুপবিঞট ইত্যর্ঘঃ | ইতি বুধরপ্রনী )॥ ১০_-১৩।॥ 

* [চূর্ণিকা।] | 
অপিচ দ পরীক্ষিৎ রাজ্যলক্্রীং ত্যক্তা কস্য হেতোঃ গঙ্গায়াং প্রায়োপ- 

বিষ্টঃ ॥ ১০ ॥ 

[ শ্রাবিশ্বন।থচক্র বর্তা |] 

অধিকৃত) রাজস্তীত্যধিরাজে। যুবিষ্টিরাদ্যাস্তেযামপি শিষ়ং প্রাপ্তামনা- 
দৃত্য ॥ ১৬ ॥ 

পাওুকুল-মানবর্ঘন. সেই সত্রাট কি নিমিত্তই ব| নিজের 
সাত্্রাজ্য-লক্ষমীকে উপেক্ষ। করিয়। গঙ্গা তীরে প্রায়োপবেশন 

বয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ 
গত 

ভি সস্পিপী আগা সরি সহী উতর সা সপ উপ টি অ্ি উদ আপ সপ সর হি পা বটি আর রা ভিজ উট ই ক টে জা চি টি বিটি বা আনত তা বি টানতে বটি জজ উজ ধান 

২ 



ন্রকিকররক.. কক কিবি রিকি 

বু হ ্ীমতাগবতম। (১৪ 
/ শিবায় লোকন্ত ভবায় ভূতয়ে 

য উত্তমইশ্লোকপরায়ণ| জনাঃ। 
জীবস্তি নাত্বার্থমসে৷ পরাশ্রয়ং 
মুযোচ নির্ব্িদ্য কৃতঃ কলেবরমূ ॥ ১২ ॥ 

উত্তম:ঃগ্লোকপরায়ণাঃ যে জনাঃ (তে) লোকস্য শিবায় ভবায় ভূতয়ে (চ) জীবস্তি ন 
(তু) আত্মার্থম্। জসৌ (রাজ!) নির্বিদ্য ( অপি) কুতঃ পরাশ্রয়ং কলেবরং মুমোচ ॥ ১২। 

[ শ্রীধরস্বা্মী |] 

যন্ত পাদনিকেতং চরণপীঠম্। হু শ্ফুটম্ । ধনান্যানীয় শত্রবে। নমস্তি । অঙ্গ 
হে স্থত। যুবা৷ তরুণ এব। প্রীত রচ্ছ্। অত্রার্যমাত্মনেপদম্। অস্ভিঃ প্রাণৈঃ 
সহ ॥১১। 

[ চুণিক1। ] 

শত্রবো-ঘনাদীন্ দত্বা যৎপাদং নমস্তি ॥ ১১ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী । ] 

পাদনিকেতং পাদপীঠম্। হু স্ফুটম্। যুব ন তু বৃদ্ধঃ। | শষ এচ্ছৎ। অসুভিঃ 
প্রাণৈরপি সহ ॥ ১১ ॥ 

সুত! বিপক্ষ নরপতিগ্রণ, আপনাদের মঙ্গলের নিমিত্ত 
প্রভূত ধনরত্ব আনয়ন করিয়া ধাহার পাঁদপীঠে সমর্পণ- -পুর্ব্বক 
প্রণত হইতেন, সেই মহাবীর পরীক্ষিত কি জন্য যৌবনেই 
দুস্ত্যজ রাজ্যসম্পদ জীবনের সহিত পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্ল 
হইয়াছিলেন ॥ ১১॥ 

ভগবৎ-পরায়ণ জনগণের জীবন স্বার্থশূন্য; তীহার' 
আপনাদের নিমিত্ত নহে, কেবল লোকের সখ সমৃদ্ধি ও 
এশ্বর্ষ্যের জন্তই জীবন ধারণ করিয়! থাকেন। অতএব, এরূপ 
পরম-ভাগবত রাঁজ। পরীক্ষিৎ নির্বিবঞ্জ অর্থাৎ সংসার-বাসনা- 
বিরহিত হইয়াও কি নিমিত পরোপকারসাধন কলেবর পরি- 
1 ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ 

(১৬. স্পা কত 



ঁ ১ স্কং---৪ অং।] প্রীমন্তাগবতম্। [.. ১৭১ 

প্রসন্ন ও পটার এন 

তত সর্ববং নঃ সমাচন্ পৃষ্টো যদিহ কিঞ্চন। :. . 
মন্যে ত্বাং বিষয়ে বাচাং স্বাতমন্যাত্র ছান্পনাৎ ॥ ১৩ | 

ইহ (ত্বং) ধং কিঞ্চন পৃষ্টঃ তৎ পর্বং নঃ ( জন্মভ্াং ) সমাচক্ষ ॥ বাতাং বিষয়ে ছান্দসাৎ 
অন্কত ত্বাং ্ বাতং মন্যে ॥ ১৩৪ 

পি পপর, + 

[ ঞ্ীধরন্বামী।] 

বিরক্তস্য কিং ধনাদিভিরিতি চেতৃত্রাহ শিবায়েতি । লোৌকস্] শিবায় সখা 
ভবায় সমৃদ্ধয়ে ভূতয়ে পশ্বর্য্যায় ঢ তে জীবস্তি ন তু আত্মার্থম। এবং সতি 
অসৌ রাজা নির্কিদ্য বিরজ)পি পরেষামাশ্রদং কলেবরং কুতো হেতোমু্মোচ 
নহি পরোপত্ীবনং স্বয়ং ত্যক্তমুচিত মিত্যর্থঃ ॥ ১২॥ 

যৎ কিঞ্চন পৃষ্টোসি তৎ সর্বং নোংম্বত্যং সমাচক্ষ। যদ্যম্মাৎ বাচাং 
বিষয়ে গিরাং গোচরে অর্থে স্নাতং পারঙ্গতং ত্বাং মন্যে। ছান্দসাদন্যত্র বৈদি- 
কাদ্যতিরেকেণ অত্রৈবর্ণিকত্বাৎ ॥ ১৩॥ ৃ 

[ চর্নিকা।] 
স রাজ! ভাগবতঃ মন্ পরোপকারকং শরীরং নির্কিদ্য কতো মুমোচ ॥ ১২ ॥ 
তৎ সব্বং নঃ কথম়ন। যতে! বেদং বিন। সর্বশান্ত্রবিদং ত্বাং মন্যে ॥ ১৩ ॥. 

[ শ্রীজীবাশাশ্বামী | ] 

ছান্দসাদিতি বেদপুরাণযব ব্রণঙ্ষণপরিব্রাজক বন্ডেদাভেদব্যবস্থয়োস্তম। মাধ্য: 
ন্দিনশ্রুতৌ চ বেদপুরাপেতিহাসানামপৌরুযেয়ত্বেনাভেদনির্দেশঃ কৃতঃ। যখ! 

1 শ্রবিশ্বনাধচত্রবর্তী | ]. 

লোকন্ শিবায় মঙ্গলায়। তদেব দ্বিধাভূতং বিবৃপোতি। ভবায় ভবঃ সংসার 
্তপ্নিবৃত্যে মশকায় ধূম ইতিবৎ। যদ্া ভবং সংহর্ত,ং ক্রিয়ার্থোপপদস্তেত্যাদিনা 
চতুর্থী। ভূতয়ে সম্পত্ত্যৈ । পরাশ্রয়ং পরেষামূপকারি। ন হি পরোপনীব্যং বস্ত 
নিধিদ্যাপি ত্যকুমুচিতমিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥ 

সৃত ! কেবল বৈদিক বাঁক্যেই তোমার অধিকার নাই; 
তদৃভিন্ন তুমি সকল শাস্ত্রেরই পারদর্শী বলিয়া! আমাদের 
ধারণা । অতএব, আমর! এই যে সকল প্রশ্ন করিলাম; 
এইগুলির উত্তর প্রদান করিয়! তুষি আমাদিগকে পরিতৃপ্ত 

পু কর॥ ১৩॥ | | 
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সৃত: উবাঁচ। 
দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়ে যুগপর্য্যয়ে। 
জাঁতঃ পরাশরাদেযাগী বাঁসব্যাং কলয়া হরে ॥ ১৪ ॥ 

স্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে (সতি ) তৃতীয়ে যুগপর্ধ্যয়ে হরেং কলয়। পরাশরাঁৎ বাসব্যাং যোগী 

(ব্যাসঃ) জাত? ॥ ১৪ ॥ 

[শীধরম্বামী। ] 

কন্মিন্ যুগে ইত্যাদিপ্রশ্নীনাং ব্যাসজন্মকথনপূর্ববকমুভ্তরমাঁহ দ্বাপরে সমনু- 
প্রান্তে ইতি। কদেত্যপেক্ষায়ামাহ তৃত্তীয়ে যুগস্ত পর্য্যয়ে পরিবর্তে । বাঁসব্যাং 
উপরিচরসা বসোবীর্য্যাজ্জাতাঁয়াঁং সত্যবত্যাঁং যোগী জ্ঞানী ব্যাসো জাতি ॥ ১৪ ॥ 

বাতা 

| শ্রীজীবগোন্বামী |] 

এবং বা, অরেহস্ত মহতে। ভূত্য শিঃশ্বপিতমেতদ্যদূথেদো। যজুর্ব্বেদঃ সাঁম- 
বেদোহ্থর্ধাক্িরস ই তিহাঁসঃ পুরাঁণং বিদ্য। উপনিষদ ইত্যাদিনা। ব্রদ্মষজ্ঞাধ্যয়নে- 
ইপি বিনিয়োগে দৃষ্ততেহমীষাম্। যদ্ত্রান্গণানীতিহানপুরাঁণানীতি । অনেন চ 
প্রণবাদিময়ং ছন্দঃসবর্ণং যদ্দাক্যমত্ত্রান্তি তত্রাপি তপ্যাধিকারিত্বং দর্শিতম্। 
কিস্তত্র কশ্চিছুচ্চারো ভেদকো! গম্যঃ। যঃ খলু স্বরগ্নুতাদিবৈশিষ্ট্যময়ো বৈদিক- 
স্তদভাঁবাৎ। ন চৈবং কৃতাধিকারাৎ পুরাণাদীনাং নানত্বমাশঙ্ক্যম্। সকলনিগম- 
বল্লীসৎফলে গ্রীভগবন্নান্সি সর্ধেষাঁনপিকারাঁত সর্ববজ্ঞাদ্যধি কশ্রীভগবদ্তক্ত্যস্তরবৎ। 
শ্রীাভাগবতে তু আত্মীরাঁমশিবোমণেঃ প্রীশ্ুকস্যাপি সর্ধশ্ববদাবেশাতি ॥ ১৩ ॥ 

[ শ্রীবিধনাথচক্রবন্তাঁ ।.] 
শ্নাতং পাঁরগং বক্তমতিসমর্থ মিত্যর্থঃ | ছান্দসাৎ বৈদিকাঁদাক্যাদন্তত্র তত্রা- 

নধিকারাদিত্যর্থঃ। ন চৈবং স্তাধিকাঁরাদেদেভ্যোহস্ত শান্্রম্ত ন্যনত্বমাশঙ্ক্যং 
সকলনিগমবল্লীঘৎফলে শ্রীভগবন্নায়ি সর্ধেযাঁমধিকাঁরাৎ । নিগমকল্পতরোঃ ফল- 
মিত্যখিলশ্রাতিসারমিত্যব্ৈবোক্তেঃ ॥ ১৩ ॥ 

সৃত বলিতে আরস্ত করিলেন। ষুগপরিবর্ভনের নিয়মানু- 
সারে দ্বাপরযুগ সমুপস্থিত হইলে তাহার তৃতীয় পর্য্যয়ে 
অর্থাৎ সন্ধ্যাংশে হরির অংশে পরাশর হইতে বাসবী 
( উপরিচর-বস্থ্-বী্ধ্য-সম্ভবা ) অত্যবতীর গর্ভে মহাজ্ঞানী 
ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ১৪ ॥ 
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স কদাচিৎ সরন্বত্যা উপস্পৃশ্ঠা জলং শুচিঃ। 
বিবিক্ত এক আসীন উদ্দিতে রবিমণ্ডলে ॥ ১৫ ॥ 

সঃ (ব্যাসঃ) কদাচিৎ রবিমগলে উদ্দিতে (সতি) সরম্বত্যাং জলম্ উপন্পৃশ্য শুচিঃ 

(সন) বিবিক্তে এক; আঁসীনঃ (বড়ৃব )॥ ১৫ ॥ 
০০০ সা 

[ গ্রী্রস্বামী |] 

জলমুপম্পৃশ্ঠ জলে দ্নাঁনাদিকং কৃত্েত্যর্থঃ। আপীনো বৃবেতি শেষ$ 
বিবিক্তে দেশে ইত্যাদি চিন্তৈকাগ্র্যার্থমুক্তম। অনেনৈব বদরিকা শ্রমং স্থানং 
হচিতম্ ॥ ১৫ | 

ূ | দীগনী |] 
(তৃতীয় ইতি । তৃতীয়ত্বং কলিমাঁদায় বৈপরীত্যেন গণনয়া দ্রতাধুগাবসাঁনে ইত্যর্থঃ। ইতি 

ব্যাখ্যালেশঃ।) পরিবর্তে সনাপ্তিকাঁলে সন্ধাবিত্যর্থঃ। ইতি বুধরঞ্জ“ট ॥ ১৪--২১ ॥ 

[ চু্িকা |] 
সত উবাঁচ। তৃতীয়ে যুগপর্য্যয়ে রা পরাশরাৎ সত্যবত্যাং হরেরংশো 

ব্যাসে। জাতঃ ॥ ১৪ ॥ 

[ শ্রীজীবগো স্বামী | ] 

যুগস্য তস্য দ্বাপরাথ্যস্য তৃতীয়ে পর্য্যরে যুগত্রয়মন্দতিক্রম্্যাঁতিক্রম্য বৈব- 
হ্বতমন্বস্তরাদিতন্তৃতীয় আগমনে সন্তীত্যর্থঃ পর্য্যয়োইতিক্রমন্তন্মিমতিপাত 
উপাত্যয় ইত্যমরঃ ॥ ১৪ | 

 শ্রীবি্বনাথচক্রবর্তী |] 
কম্মিন্ যুগ ইত্যাদি গ্রশ্নানামুত্তরং বজ্ুং ব্যাঁসজন্মকর্মাণ্যপি সংক্ষেপেণাহ' 

দ্বাপর ইতি। যুগানাঁং সত্যাদীনাং বহুনাঁং পর্য্যয়োহতিক্রমে। যত্র তশ্মিন্। 
পর্ধ্যয়োহতিক্রমস্তন্মি্নতিপাত উপাত্যয় ইত্যমরঃ। বহুষুগাতিক্রমে ঘন্ধাপরং 
তম্মিন্। তচ্চ কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধ্যেব জ্ঞেয়ম। তদবতারশ্চ বৈবন্বতমন্বস্তরীয়ান্টা- 
বিংশতিতমে দ্বাপরে ব্যাখ্যান্ততে । কীদুশে তৃতীয়ে সন্ধ্যারপষুগরূপসন্ধ্যাংশ- 
রূপাণীতি সর্বধুগানি ত্রিরূপাণি ভবস্ত্যতস্তৃতীয়ে সন্ধ্যাংশরূপে। বাঁসব্যাম্ 
উপরিচরন্ত বসোবীরধ্যাজ্জাতায়াং সত্যবত্যাম্ ॥ ১৪ ॥ 

ভূতভবিষ্যদ্বেত্া সর্ববজ্ঞানসম্পন্ন সেই পরাশরনন্দন কৃফ- 
দ্ৈপাঁয়ন একদ! সুধ্যোদয়ের পর সরস্বতীনদীর জলে আ্লানাদি 
সমাপন পুর্ধক পবিত্র চিত্তে নির্জন বদরিকাশ্রমে একাকী 
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* পরাবরজ্ঞঃ স খধিঃ কালেনাব্যক্তরংহস! |” 
যুগধর্মব্যাতিকরং প্রাপ্তং ভূবি যুগে যুগে ॥ ১৬॥ 
ভোৌতিকানাঞ্চ ভাবানাং শক্তিতহ্রাসঞ্চ তৎকৃতম্। 
অশ্রদ্দধানান্ নিঃসত্বান্ ছুর্মেধান্ হ্রুসিতায়ুষঃ ॥ ১৭ 

পরাবরজঃ সং খবিং যুগে ঘুগে ভুবি অব্যক্তপ্ংহমা! কালেন যুগধর্্মব্যতিকরং প্রাপ্তং 

( বীক্ষ্য )॥ ১৩ | 
(সং) ভৌতিকানাং ভাবানাং চ তৎকৃতং (কালকৃতং) শকতিহ্াদং চ ( তথ! ) অশ্রদ্দধানান্ 

নিংসত্বান্ ছুর্মেধান্ হুসিভায়ুষঃ ( জনান্ বীক্ষ্য9 ॥ ১৭ | 

[ ঞ্রীধরস্বামী |] 

তত্র চ স খবিযুগধর্শ্ব্যতিকরাদিকং বীক্ষ্য সর্ববর্ণাশ্রমাণাং যদ্ধিতং তৎ 
দধ্যাবিতি তৃতীয়েণান্বয়ঃ | পরাবরজ্ঞঃ অতীতানাগতবিৎ। অব্যক্কং রংহে! 
বেগো যস্ত তেন কালেন যুগধর্ীণাং ব্যতিকরং সঙ্করং প্রাপ্তং বীক্ষ্য। তথ! 
ভূবি যুগে যুগে ॥ ১৬ ॥ 

[চুধিক। ] 
স একদা! হুর্য্যোদয়ে একান্তে আসীনঃ সন্ সরশ্বত্যাঃ জলং উপস্পৃষ্ত জ্ঞান- 

চক্ষ্য! যুগধর্ধর্সঙ্করং প্রজানাং শক্তিহ্াসঞ্চ ভক্কিহীনান্ মন্দভাগ্যানল্লায়ুষে! মন্দ- 
ুদ্ধীন্ জনাংশ্চ বীক্ষ্য সর্বেষাং হিতং কথং স্তাৎ ইতি দধ্যো ॥ ১৫---১৮ ॥ 

[ প্রীজীবগোম্থামী |], 
গস ইত্যস্য টীকায়াং বদরিকা শ্রমস্থানং শ্ছচিতমিতি সর়ন্বত্যান্তত্র শ্রবণাৎ। 

শম্যাপ্রাশ ইত্যেব তু তস্য নাষ বক্ষ্যতে | ১৫ ॥ 
পরাবরজ্ঞ ইতি ত্রিকম্ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ 

[ ্রবিশ্বনাথচত্রবর্তী |] 

উপন্পৃশ্ত আচম্য। সর্ববর্ণাশ্রযাণাং যদ্ধিতং তদ্দধ্যাবিতি চতুর্েনাম্বয়ঃ ॥ ১৫। 
: পরাবরজ্ঞঃ অতীতানাগতবিজ্ঞঃ। যুগধর্মাণাং ব্যতিকরং কালেন নাশম্।১৬ 

(উপবিউ আছেন ; এমন সময়ে দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখিতে 
সত্তি।ন, কালের অতি ছুর্জের ও অলক্ষ্য বেগবলে এই ত- 
মণ্ডলে যুগে যুগে ষুগধর্থের সাহ্র্্য উপস্থিত হইতেছে )-- 



৯৬ 
স্বং--৪ অং। ] শ্রীমন্ভীগবতমূ। 

ছুর্ভগাংশ্চ জনান্ বীক্ষ্য মুনিদিব্যেন চক্ষুষ1। : 
সর্বববর্ণীশ্রমাণাং ষদ্দধ্যোৌ হিতমমোঘদৃক্ ॥ ১৮ ॥ 
চাতুহোত্রং কন্ম শুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকমূ। 
ব্যদধাদজ্ঞসম্তত্যৈ বেদমেকং চতুর্বরিধম্ ॥ ১৯ ॥ 

অংমাধ্যক্ মুনিঃ দিব্যেন চক্ষুষ! ছুর্তগ!ন্ জনান্ চ বীক্ষ্য সর্বববর্াশ্রসাধাং ফ ব্ 
(তৎ) দধ্যো॥ ১৮ 

(সঃ) প্রজানাং চাতুর্হোত্রং বৈদিক" কর্দদ শুদ্ধং [শুদ্ধিকরং) বীক্ষ/ যন্ঞসম্তত্যে একং বেদং 

চতুর্বিধং বাদধাৎ॥ ১৭8 

| শ্রীধরম্বাষমী ।] 

ভৌতিকানাঁং ভাবংনাং শরীরাদীনাম্। ততকৃতং ব+লকৃহম্। নিঃসত্বান্ 
ধৈরয্যশুন্ঠান্। দুর্মেধান্ মন্দমতীন্। (হসিতায়ুষঃ হ্সিতমাযুস্তেজে যেষাং 
তান্)॥১৭॥ 

অমোঘদূৃক্ সর্ধজ্ঞানসম্পন্নঃ ॥ ১৮ | 
ততশ্চ হোক্রোপলক্ষিতাশ্চত্বার খত্বিজশ্চতুর্থোতারঃ তৈরনুষ্ঠেয়ং কর্ন 

চাতুর্হোত্রম্। শুদ্ধং শুদ্ধিকরম্। যজ্ঞসত্তত্যে যজ্ঞানামবিচ্ছেদায় ॥ ১৯ 
শ্ানিন্পপিস্পিশাপা পিপিপি 

[ ্রবিশ্বন। এচক্রব্তা । ] 

ভৌতিকাঁনাং ভাবানাং শরীক়াদীনাম্। তংকৃতং রিড নিঃসত্বান্ 
রজক্তমোময়ান্ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ 

ভৌতিক শরীর-সকলেরও শক্তির হ্রাস হইতেছে; মনুষ্য-' 
সকলের আর তাদৃশী শ্রদ্ধা নাই-ধৈর্ধ্য নাই; তাহার! ক্রমে 
মন্দবুদ্ধি, অল্লায়ু ও দুর্ভাগ্যশালী হইয়! পড়িতেছে। তখন 
তিনি বর্ণ ও আশ্রম-সকলের কিরূপে ছিতসাধন হয়, তাহাই 
চিন্ত। করিতে লাগিলেন ॥ ১৫--১৮ ॥ 

কিয়ৎকাল চিন্তার পর তিনি দেখিলেন যে) এক্ষণে 
ধত্বিকৃ-চতুষউয় দ্বারা অনুষ্ঠেয় বেদোক্ত চাতুর্োত্র কর্ম্-সকলই 
মানবের শুদ্ধিকর। স্থৃতরাং যজ্ছের অবিচ্ছেদার্থ এক বেদকে 
তিন চার ভাগে বিভক্ত করিলেন ॥ ১৯। / 

৮০ 
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ধগ্যজুঃসামাধর্কাখ্য। বেদাশ্চত্বার উদ্ৃতাঃ । 
ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমে! বেদ উচ্যতে ॥ ২০ ॥ 

ধগ্যজুঃসামাধর্বাধ্যঃ চত্বারঃ বেদ? উদ্ধ,তাঃ। ইতিহাসপুরাণং চ পঞ্চম; বেদঃ 

উচাতে ॥ ২০। 

[ শ্রীধরম্বামী। ] 
চাতুবিধ্যমেবাহ খগিতি। উদ্ধৃতাঃ পৃথক্কৃতাঃ ॥ ২০ । 

[ চুধরিক |] 
এবং বিচার্য্য যক্ঞসম্ততো একং বেনং চতুর্দা ব্তজৎ ॥ ১৯ ॥ 
তথাহি খগ্যজুঃসামাথর্বাধ্যা বেদাশ্তত্বার উদ্ধৃতাঃ। ইতিহাসপুরাণঞ্চ 

পঞ্চমো বেদ উচ্যতে ॥ ২০ ॥ 

| শ্রীজীবগোম্ব মী | ] 

ইতিহাসেতি | তথা চ সায়ি কৌথুষীরণাখায়াং ছান্দোগ্যোপনিষদি ধণ্থেদং 
ভগবোহধ্যেমি যনুর্েদং সামবেদমার্বণং চতুর্থমিতিহাপপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং 
বেদমিত্যাদি। অন্যত্র চ বেদানধ্য।পয়ামাম মহাভারতপঞ্চমানিতি | অন্যথা 
পঞ্চমন্্ং নাবকল্পেত সমজাতীয়ত্বৎ সংখ্যাগাঃ। তৃতীরঙ্কন্ধে চ বক্ষ্যতে ইতিহাস- 
পুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ। সর্রেভ্য এব বস্তেভ্যঃ সহ্যজে সর্বদর্শন 
ইতি। পঞ্চমত্বে কাঁরণং বায়ুপুরাণে স্থতবাকাম-_-এক আসীদ্যভূর্কেদস্তং চতুর্দা 
ব্যকল্পয়ৎ। চাতুর্োত্রমতূত্তস্মিন তেন যজ্ঞমকল্পয়ৎ ॥ আধ্ব্য্যবং যজুতিত্ত 
ধগৃভির্হোত্রং তৈব চ। গুগাত্রং সামভিশ্ৈবব্রহ্ত্বং চাপ্যথর্রভিঃ ॥ আখ্যানৈ- 
শ্টাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিিজসত্তমাঃ। পুরাণনংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ। 
'যচ্ছিটন্ত যভুর্ধেদ ইতি শান্ত্রাথনিণয়ঃ॥ ইতি । স্কান্দমাগ্নেয়মিত্যাদিসমাখ্যাত্ত 
প্রবচননিবন্ধনাঃ কাঠকাদিবৎ ॥ ২০ ॥ 

[শ্রীবিশ্বন!থচক্রবত্তীঁ। ] 
 ততশ্চ জ্ঞানযোগভক্ঞাযোগ্যানাং সব্বাসাং প্রজানাং কর্ণোব শুদ্ধং শুদ্ধি- 

করম্। কীদৃশং হোতা উদগাত। অধবর্য,ত্রক্ষেতি চত্বারোংপি. হোতারস্তৈনিৃত্বং 
চাতুহোত্রম্। বজ্ঞানাং সম্তত্যে অবিচ্ছেদায় ॥ ১৯ ॥ ২০। ২১। 

এইরূপে খক্, যজু$ সাম ও অথর্ব, এই চারি বেদের 
| উদ্ধার হইল। .ইতিহাল ও পুরাণ পঞ্চম বেদ মধ্যেই পরি- 
4 গণিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ 



পড়নে এ িরািকাছি, রওনা উস হট এ কো শি শি পান এস্ছ চচ এমনটা সত সাপ সাপ শ্ষ্€ 

১ ক্ষং-$ বং ও ] জ্রীমন্ভাগবতম্। . ৯পথ.. 
) 

শটটিউিও জা ইজ িবিসিজাদপিরাানত জরা, জাবি পভ এসিড পাস একনি এজন নি পি চা, আসর এ কন এন কি জা ০০৬ নিত একি ৬ তে কত এ ওসি এর ৮ পাপ এস চর পারবি এপি সপ ও টিসি 

তত্রর্থেদধরঃ পৈলঃ সামগে। জৈমিনিং কবি | 
বৈশম্পায়ন এবৈকো| নিষ্ণাতে। যজুমামূত ॥ ২১॥ 
অধর্ববাক্গিরসামাসীৎ হ্বমস্তর্দারণে মুনিঃ। 

ইতিহাসপুরাণানাং পিত। মে রোমহ্র্ষণ ॥ ২২॥ 
তত্র এস এব পৈলঃ ধগ্বেদধরঃ কবি? (এক এব) জৈমিনিঃ সাঙ্গগঃ উভ (এক এব" 

বৈশম্পায়নঃ যভুযাঁং নিদাতঃ ॥ ২১1 

জারুণঃ হমন্তঃ মুনিং অধর্ববাঙ্গিরসাং , পিকাতঃ) মে পিতা শোমহর্ষণঃ ইতিহানপুরাপাণাং 

(নিফাতং ) আলীৎ 4 ২২॥ 

[ শবরন্বামী 1] 

নিষ্চাতঃ পাঁরং গতঃ ॥২১॥ দারুণঃ অথর্কোক্তাভিচারাদি প্রবৃত্তেত ॥ ২২॥ 

[ দীপনী। ] 
' অধর্ববান্গিরমামিত্যন্তার্থং অধর্বণামিতি | নিষ্ণাজ ইতি পূর্ষেণাদ্বয়ত | ভরত 

মন্ত্রেযু নিফাত আসীদদিত্যর্থ:। গঙ্গাধরতূধর ইত্যাদিবদত্র কর্ণ শেষত্ববিবন্ষায়াং খ্ীতি 
বিবেকঃ ॥) দারুণঃ ভয়ানক ইত্যর্থঃ॥ (ইতিহাসপুরাণানামিতি। অন্রাপি পূর্ববৎ নিষ্গাত 

ইত্যনুষঞ্জনীয়ঃ । নন অধ্যেতব্যং ন চাগ্যেন ব্রাঙ্গণং ক্ষত্রিক্ং বিনেত্যাদিপুরাঁণবচনাৎ কখং 
কৃতন্ঠাধ্যাপনাধিকারঃ পাঁঠকত্বেনাধিকারে! বেতি চেক্সৈবং তস্য ভগবদবতারবিশেষত্বাৎ ! 

তথাহি কুর্মপুরাণীয়ত্রয়োদশাধ্যায়বচনানি--ঘেণপুত্রস্য বিততে পুরা! পেতামহে মথে। নত: 
পৌরাণিকো জজ্ঞে মায়াজপঃ ন্বয়ং হরিঃ॥ প্রবক্তা! সর্ববশাস্ত্রাণাং ধর্দজেে! গণবতযূলঃ | তং মাং 

বিত্ত মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পূর্বেবোন্ুতং সনাতনম্। এতন্সিকনস্তরে ব্যাস কৃষ্দৈপায়নঃ ন্বয়ম্। আবয়ামাস 

সমপ্রীত্যা পুরাখং গুরুযোত্মঃ ॥ মদন্থয়ে চ হবে গুতাঃ সত্ভৃত1 বেদবর্জিতাঃ। তেষাং পুরাণ- 
বক্তত্বং বৃত্তিরাসী্জাজ্ঞয়। ইত্যাদীনি। )1 ২২--৩৩। 

[ চুণিক1।] 
তত্র খখেদধরঃ পৈলমুনিঃ। সামগে। জৈমিনিঃ। বৈশম্পায়নো! ধুর্ব্দী ॥২১। 

উক্ত বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে একমাত্র পৈল মুনি কেবল ধক, 
একমাত্র কবি জৈমিনি কেবল সাম, একমাত্র বৈশম্পায়ন 
কেবল যু এবং অভিচাঁর-রত দারুণ স্থমস্ত কেধল অথর্ব 
বেদে পারদর্শী হইয়াছিলেন। আমার পিতা রোয়হর্ষন 

& ইতিহাস ও পুরাণ শিক্ষা! করেন ॥ ২১ ॥ ২২॥ 
1 সিএ উট ক সি আত ছা জিত জে ০2555252555 

রি এ 

৩ 



»াস্পার্ী-ত পা ছি 

শ্রীমদ্ভাগবতমৃ | [১ গ্ং--৪ অং। 

নিতান্ত টক রস কা কাছ গাছ এ এটি জা এ ৬ জে ক উনি লি এ পি পা তি ০ ৮৯ ৪৯ পেল পনি পাতি সি পানি ৩ ৬৫৯ তি পি পানি পিসি বাতি তি এপ্স জা পা কি পানি বাসি পি পাটি পি পা লা এসি পি প্রি শি তি পাত 

নি 

পিপি সিলসিলা 

ত এত খষয়ে। বেদং স্বং স্বং ব্যন্তান্ননেকধ]। 

শি্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্বেদাস্তে শাখিনোহভবম্॥ ২৩॥ 
ত এব বেদ] ছুর্েধৈর্ধার্যযন্তে পুরুষৈর্ষথা । 
এবঞ্ুকার ভগবান্ ব্যাসঃ কপণবতসলঃ ॥ ২৪ ॥ 

'তে এতে খষয়ঃ ন্বং স্বং বেঘম্ অনেকধ। ব্যস্তন্। তে বেদাঃ শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈঃ তচ্ছিষ্যৈঃ 

শাখিনঃ অভবন্॥ ২৩॥ 

ছুশ্বেধেঃ পুরুষৈঃ তে এব বেদাঃ ষথ। ধাধ্যস্তে কুপণবৎসলঃ ভগবান্ ব্যাস এবং 
চকার ॥ ২৪ । 

্ 

[ শ্রীধরস্বামী |] 

শাখাবিভাগমাহ ত এত ইতি। বান্তন্ বিভক্তবস্তুঃ ॥ ২৩॥ 
বেদবিভাগপ্রয়োজনমাহ ত ইতি। যে পূর্বমতিমেধাবিভির্ধা্্যস্তে ত 

এব ॥ ২৪ ॥. | 

[ চুণিকা |] 
আখর্বণঃ সুমন্ত; । ইতিহাঁসপুরাণানাং জ্ঞাতা মম পিতা রোমহর্ষণুঃ ॥ ২২ 
তে চ পৈলাদয়ঃ স্বং প্বং বেদমনেকধ। বিভক্তবস্তঃ। শিষ্যাদিভেদেন তে 

বেদাঃ শাখাবস্তোহভবন্ ॥ ২৩॥ ২৪ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী । ] 

এক এবেতি পৈলাদিঘপ্যন্থিতম্ ॥ ২১ ॥ 
অথর্বা্গিরসামাথর্বণাম্ ॥ ২২ ॥ ২৩ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬২৭ ॥২৮॥২৯॥ 

[ শ্রীধিশ্বনাথচক্রবর্তাী |] 
দারুণ: অভিচারাদি প্রবৃত্ত: ॥২২.॥ র্যম্তন্ বিভক্তবস্তঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ 

এসকল খধষি আপন আপন অধীত বেদ নানা ভাগে 
বিভক্ত করিয়! নিজ নিজ শিশ্যগণকে অধ্যয়ন করাইলেন। 
শিষ্যগণও আবার স্ব স্ব অধীত বেদ স্ব স্ব বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে 
স্থবিধীমতে বিভাগ করিয়া তাহাদের শিষ্যদিগকে শিক্ষা 
প্রদান করিলেন। এইরূপে শিষ্য প্রশিষ্য ও তাহাঁদিগের 

রি শিষসাণের ্বার। ক্রমে এক 'বেদ বিভাগকর্তার নাসানুসারে 
ধু ব্ছ টি বিভক্ত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥ 1 

রি 



১স্কং--৪ অং। ] ভ্রীষস্তাগবতম্ । 

্শৃদ্রদবিজবন্ধনাং ত্রয়ী ন শ্রতিগোচিরা'| : 
কর্ম্শ্রেয়সি মুঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিই। 
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্ ॥ ২৫ & 
এবং প্রবৃতম্ত মদ। ভূতানাঁং শ্রেয়সি দ্বিজাঃ | 

' সর্ববাত্মকেনাপি ঘদ নীঁতুষ্যদ্ধৃদয়ং ততঃ ॥ ২৬ ॥ 
স্ীশুদ্রছিজবন্ধুনাঁং এয়ী শ্রুতিগেচরা ন। (অন্ঃ) শহ কর্মশ্রেয়সি মুঢ়ানাং (তেষাম্) 

এৰং শ্রেয়? ভবে ইতি মুনিন। কৃপয়। ভ।রতম্ আখ্যানং কৃতম্ ॥ ২৫। 

দ্বিজাঃ এবং সদ1 ভূতানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তস্য (ব্যাঁসন্য) সর্বাঝ্রকেন ( কর্মণ।) অপি হৃদয়ং 

যদ। ন অতুষ্যৎ তত? ॥২৬॥ 

টি 

| [শ্রীধরস্বামী |] 

কিঞ্চ স্ত্ীশূদ্রেতি। দ্বিজবন্ধবস্ত্রধিকেঘধমাঃ তেষাং কর্ম্বরূপে শ্রেয়সি 
ৃ শ্রেয়ঃসাধনে । এবং ভবেৎ অনেনৈব প্রকাঁরেণ শ্রেয়ে। ভবত্বিতি ॥ ২৫ ॥ 

1 ভূতানাং শ্রেয়সি হিতে । সর্বাআকেনাপি অনেকোদ্দেশবতাপি) কর্মমণ। ॥২৬| 
সা 

[চূর্ধিকা। ] 
উনডানিকািদং ্শৃদ্াদীনং শ্রেয়সে কূপালুঃ ব্যাসঃ ভারতাখ্যানং 

কৃতবান্ ॥ ২৫ ॥ 
তথাপি সর্বহিতার প্রবৃত্তস্ত যদ বণাসম্ত হৃদয়ং নাতুষ্যৎ ॥ ২৬ ॥ 

| প্ীবিশ্বনাথচক্র বত্তাঁ | ] 

দ্বিজবন্ধবঃ ত্রৈবর্ণিকেষু হীনাঃ। কর্্মরূপে শ্রেয়সি শ্রেয়ঃ ঃসাধনে ॥ ২৫ ॥ 
সর্বাত্মকেন সর্বাত্মন! স্বার্থে কঃ ॥ ২৬ ॥ ঠ 

০ 

ফলত, যে বেদ পুর্বেব অতিমেধাবী মানবগণই ধারণা 
করিতে সমর্থ হুইতেন, সেই বেদ যাহাতে অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণ 
ধারণ। করিতে পারে, এই অভিপ্রায়েই দীনবৎসল ভগবান 
বেদব্যান এরূপে বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥ 

স্ত্রী, শৃদ্র এবং অধম দ্বিজগণের বেদশ্রবণে অধিকার নাই। 
তাহার! কর্ম রূপ-শ্রেয়ঃসাঁধন-বিষয়ে একান্ত অনভিজ্ঞ । এই 
ূ বিবেচনায় তাহাদিগেরও হিতসাধনার্থ মহর্ষি কৃপা করিয়া । 

বেদার্থ-বৃংহিত মহাভারত আখ্যান প্রণয়ন করিলেন ॥ ২৫॥ % 



০ 
৮। শ্রীমপ্তাগবতম্। জিত ত 

_ নাতিপ্রসীদদ্ৃদয়ঃ সরন্বত্যান্তটে শুচৌ | 
বিতর্কয়ন্ বিবিজ্তস্থ ইদঞ্চোবাচ ধর্্মবিহু ॥২৭॥ 
ধৃতব্রতেন হি ময়া ছন্দাংসি গুরবোহগ্রয়ত | 

মানিতা নির্যলীকেন গৃহীতঞ্চানুশাসনয্ ॥ ২৮ ॥ 
নাতিপ্রসীদত্ধ, দয়; ধর্মাবিৎ সরন্বত্যাঃ শুচৌ তটে 'ববিক্তস্থঃ বিতর্বয়ন্ ইদম্ উবাচ চ ॥২৭1 

ময়! নির্বযলীকেন ধৃতব্রতেন (চ সত।) হি ছন্দাংসি গরবঃ অগ্রন্কঃ মানিতাঃ (তেষ।ম্) 

অন্থশাসনং'গৃহীতং চ ॥ ২৮. 

| [ শ্রীধক্ষন্বানী |] 
নাতি প্রসীদৎ হৃদয়ং যস্য সঃ। চিত্তাপ্রসত্তৌ হেতুং বিতরক়ন্ ইদমুবাঁচ 

স্বগতম্ ॥ ২৭ ॥ 
মানিতাঃ পৃজিতাঃ ॥ ২৮।॥ ২৯। 

. | [ চূর্নিকা।] 
তদাপ্রসন্নমন! ব্যাসঃ সরস্বতীতীরে ইদং প্রোবাচ ॥ ২৭ ॥ 
ময়া বেদাশ্চ গুরবশ্চ অগ্রয়শ্চ মানিতাঃ তেষামাজ্ঞ। চ পালিতা ॥ ২৮॥ 

[শ্রীবিশ্বনাথচ ্রবস্তা |] 
অতিশয়েন ন প্রসীদদ্ধু দয়ং যন্ত সঃ। চিভীগ্রসতৌ হেতুং বিতর্কয়ন্ উবাচ 

স্বগতমূ্ ॥২৭॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥| 

কিন্ত, দ্বিজগণ ! এরই প্রকারে সর্বদা প্রাণিবর্গের হিত- 
পাঁধনে প্রবৃত্ত থাঁকিয়া সর্বপ্রকার কর্মানুষ্ঠান ( ভারত- 
প্রণয়নাদি ) দ্বারাও যখন তিনি হুদয়ের তৃপ্তি লাভ করিতে 
পারিলেন না ॥ ২৬॥ 

তখন ধর্দমবিৎ সেই মহর্ধি অতিশয় অপ্রসন্ন মনে সরস্বতীর 
পবিত্র তটে নির্জনে উপবিষ্ট হুইয়। মনে মনে অপ্রসন্গতার 
কারণ বিতর্ক করিতে করিতে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ।॥২৭। 

আমি ব্রত ধারণ করিয়া অকপটে বেদ, গুরু ও অগ্নির 
পুজী করিয়াছি এবং তীহাদিগের অনুশীসনও সর্বতোভাবে . 
প্রতিপালন করিয়াছি ॥ ২৮ ॥ ৃ 



১ স্ব খং।] শ্ীমন্তাগবতমূ। ৮৯. 
সি সিলিনছির অপি স্পা রতি আতা ঘোরা কও 

ভারতব্যপদেশেন-হাান্ষায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ|. 
দৃশ্যতে ঘত্র ধর্শীদিঃ স্ত্রীশূদ্রাদিতিরপুযুভ ॥ ২৯ ॥ 
অধাপি ধত মে দৈহ্যো হ্যাত্ম! চৈবাখ্মনা বিভূঃ 1. 
অমম্পন্ন ইনাভাতি ব্রন্মবর্চস্যসত্মঃ ॥ ৩০ ৪ 

তারতব্যপদেশেন ছি আয্মানার্থ; প্রপর্শিতঃ। ঘত্র (ভারতে ) উত স্বীশুত্রাদিততঃ অপি 

ধর্মাদিঃ (অর্থঃ) দৃশ্যতে ॥ ২৯ ॥ 
অথাপি (তথাপি) ঘত মে দৈহাঃ বিভুঃ এব চ আত্মা বক্গবন্চত্সত্তদঃ (অপি) জাপা 

হি অসম্পন্নঃ ইব আভাতি ॥ ৩০ 

। রেস ০৯ 

[ প্রীধরম্বার্সী।] 

দৈহো! দেহে ভব: আম্মা জীবঃ বস্তাতে। বিভূঃ চিট এব আত্মনা স্বেন 
রূপেণ অসম্পন্নঃ তাদাত্ম্যমপ্রাপ্ত ইবাভাতি। ব্রঙ্ষাবর্চসং ব্রহ্গণঃ শ্রবণাধ্যাপ- 
নোৎকর্ষজং তেজঃ তত্র সাধবো! ব্রহ্গবর্চস্যাঃ তেষু সত্বমঃ অতিশ্রেষ্ঠোহপি ; 
বদ্বা ন কেবলমসম্পন্ন ইবাভাতি প্রত্যুত ব্রঙ্গবর্চসী ব্রহ্গবঙ্চদবানপি অনত্বম 
ইবাভাতি । ব্রহ্গবর্চন্ন্যশততন ইতি পাঠে কমনীর়তমোহপি ॥ ৩৯ ॥ 

[ চুর্ণিক1। ] 
ভারতমিষেণ বেদার্ধোংপি দশ ॥২৯॥ 

ভারত-প্রণয়ন-চ্ছলে আমি নিখিল বেদার্থই পৃরিকীর্তন 
করিয়াছি। এঁ ভারত হইতে স্ত্রী শৃদ্র প্রসৃতিও অনায়াসেই 
স্বশ্থ অনুষ্ঠেয় ধর্মকম্মাদি নির্বাচন করিয়া! লইতে সমর্ঘ॥২৯॥ 

কিন্ত কি পরিতাপের বিষয়, ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ব্যক্তি- 
গণের প্রধান হইয়াও, বস্তত ব্রহ্মাংশভূত পরিপূর্ণ আমার এই 
জীবাত্মা, স্বরূপত অসম্পন্লের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন ।-.. 
অর্থাৎ ঘিনি বস্তুত পরিপূর্ণ; কিন্তু এক্ষণে দেহসীমায় আবদ্ধ, . 
( সৃতরাং দেহাঁভিমানী ) আমার সেই জীবাত্না, যে লনকল 
আত্মার বেদশ্রবণ ও বেদাধ্যাপনের উৎকর্ষ-জনিত তেজ 
সম্যক্ প্রকীশমান,ভীহীদিগের সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াও ন্বরূপ- 
সম্প্রাপ্ত নহেন বলিয়! প্রতীয়মান হইতেছেন ॥ ৩৩ ॥ 
হিপ ক ৮০০০০০৪০০০৪ সপ লাস সপ, 



ধ ১৮২ ' শ্ীমপ্ভাগবতষৃ। [১ স্কং--৪ অং) ॥ 
০ 

কিনব! ভাগরতা ধন্মা ন প্রায়েণ, নিরূপিতাঃ। 

প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ ॥ ৩১ ॥. 
কিম্বা! (ময়!) পরমহংসানাং প্রিয়া ভাগবতাঃ ধর্ম; প্ায়েণ ন নিকূপিতাঃ। তে 

এব ( ধর্দাঃ ) হি অচ্যুতপরিয়াঃ ॥ ৩১ ॥ 

[শ্রীধরন্াধী 1] 

অসম্পতৌ হেতুং শ্বয়মেবাশঙ্কতে কিন্বেতি। গ্রায়েণ তূয়ান্তবেন। হি যন্মাৎ 
ত এব ধর্্াঃ অচ্যৃতস্ত প্রিয়াঃ ॥ ৩১ ॥ 

[ চূর্ণিকা। ] 

তথাপি মে জীবঃ অসম্পন্ন ইবাভাঁতি ॥ ৩০ ॥ 
অসম্পন্নত্বে হেতুং ব্বয়মেব শঙ্কতে। পরমহংসধর্মাঃ ভগবতুপ্রিয়াঃ তে ময়া 

বছশে! ন বর্ণিতাঁঃ কিম্ ॥ ৩১ ॥ 

[ শ্ীজীবগো স্বামী | ] 

বিভূঃ শ্বতঃক্ঞানাদিসম্পন্নোইপি আত্মন! ভগৰতা অসম্পন্ন ইব তদ্বেতৃক- 
সম্পত্তিবিশেষমপ্রাপ্ত ইবাভাতি | যে! হি বক্ষাতে শ্রীনারদেন ইমং শ্বনিগম- 
মিত্যন্তেন গ্রস্থেন। উশত্মম ইতিপাঠে ব্রন্ধবর্চসীতি জ্ঞেয়ম্॥ ৩০ ॥ 

[ ্বি্নাধচন্রবর্া |] 

: - দৈহাঃ দ্েহস্থঃ আত্মনা শ্বরূপেণ বিভূম্তপোজ্ঞানাঁদিভিঃ পরিপূর্ণোহপি 
অসম্পন্ন ইব অপূর্ণ ইব। ন কেরলমসম্পন্ন ইব কিন্তু ব্রহ্মবর্চসং বেদশ্রবণাধ্যাঁপ- 
নোৎকর্ষজং তেজন্তদ্বানপি অসত্তম ইব। উশত্তম ইতি পাঠে কমনীয়তমৌহপি। 
তথা সমাপাস্তাভাবে মত্বর্ীয়বিন্প্রত্যয়েন ব্রঙ্গবর্চস্বী অসত্বম টি উশত্বম 
ইত্যাভ্যাং বকারবৎসংযোগেন পাঠদ্বয়ম্ 1 ৩০ ॥ | 

... অথব! ভারতাদিতে আমি ভাগবতধর্ম বিশেষরূপে কীর্তন 
করি নাই বলিয়াই কি আঁজি আমার এই দশ। 'ঘটিল! কারণ 

॥ এই ভাগবতধর্্ই পরমহংসগণের প্রিয় এবং সাক্ষাৎ ভগ- 
£ বানের '্রীতিপ্রদ ॥ ৩১ ॥ ৫ 2 সিরা 
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তস্তৈবং খিলমাত্বানং মন্যমানন্ত খিদ্যতঃ।. রী তি & 
কৃষ্ণম্ত মারদৌইভ্যাগাঁদাশ্রমং প্রাগ্ডদাহৃতমৃ.॥ ৩২ 1 

এবম্ আত্মানং খিলং (নুানং ) মন্যমানন্য খিদ্যতঃ তন্ত কৃষ্ঃস্য (ব্যাসস্য ) হিরা 

আশ্রমং নারদঃ অভ্যগাৎ ॥ ৩২॥ 

['আধরন্বামী |] 

খিলং ন্যুনম্। (খদ্যতঃ খেদং প্রাপ্ুবতঃ | কুষগ্ত ব্যাসম্ত। গরাগুদাহতং 

সরম্বতীতীরস্থম্ ॥ ৩২) র 

[ চুণিক1। ] 

এবং ন্যুনমাত্মানং মন্তমীনস্ত ব্যাসস্য পরন্মতীতীরস্থমাশ্রমং নাবদো- 
হগাৎ ॥ ৩২ ॥ 
পাপা 

২ সক পাপ 

. 'শ্রীজীবগোন্ব।মী।] 

বমপি তখৈবাহ প্রিয় ইতি ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ | 

ইতি শ্রীমস্ভাগবত প্রথমক্কবস্ত শ্রীদীবগোস্ামিকৃতক্রমসন্দর্তে চতুর্থ হধ্যাঁয়ং | ৪ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবন্তী । ] 

অসম্পতো হেতুং '্বরসেবাশঙ্কতে কিম্বেতি | প্রায়েণ ভূয়ত্তেন। ত.এব পরম- 
ংসা এব । অত্র ভাগবতধর্মপদেন জ্ঞানং ব্যাখ্যাতুং ন শক্যতে কিন্তু ভক্তিরেব 

নামান্তনস্তম্ত যশোহক্কিতানীতি ভবতানদিতপ্রায়ং শো ভগবভোহমলমিত্যাদেং। 
ততশ্চ পরমহংসপদ্ন ভক্তা এবোচ্যস্তে নতু'জ্ঞানিনঃ। অতঃ পারমহংসী 
সংহিতেয়ং শ্রীভাগবতমিতি জ্ঞানিভিরত্র স্বত্বং নারোপণীয়ম্ ॥ ৩১. ॥ 

খিলং ন্যুনম্। কৃষ্ম্ত ব্যাস্ত আশ্রমং প্রাগুদাহৃতং সরম্বতীতটস্থম্। অত্র 
ভগবদবতারত্বাদপন্তাবিনাবপ্যপর্বজ্ঞতাচিস্তাপ্রপাদৌ ব্যাসস্ত স্বয়ং ভগবত! 
শ্রকৃষ্ণেনৈব স্বসদৃশস্য সর্ধশান্ত্রশিরোমণেই শ্রীভাগবতন্ত প্রাছুর্তাবার্থমেব বলা: 
ছুপপাদ্িতাবিত্যবসীয়তে | যথা ব্রহ্মমোহন গ্রস্তাবে স্বলীলাসৌনদ্্য বং বলদেব- 
স্তাপি অসর্বজ্ঞতা কল্পিতা। নারদোপদেশাৎ গ্রাছর্ভৃতে চ সতি যন্মিন্--সর্বং 

মহর্ষি কৃষ্ণদৈপায়ন. নিজের ন্যুনতা৷ ভাবিয়া এইরূপে 
দ্র করিতেছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ সরস্বতী-তীর- 

স্থিত তাহার সেই আশ্রমে আগিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩২ 
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তমভিজ্ঞায় সহস।! প্রত্যুথায়াগতং 'মুনিঃ। 

পুজয়ামাস বিধিবন্নারদং সুরপৃজিতম্ ॥ ৩৩ ॥ 
মুনিঃ (ঘ্যাসঃ ) হুরপুজিতং তং নারদম্ আগতম্ অভিজ্ঞ।য় সহস। প্রত্যুতায় বিধিবৎ 

পৃজয়ামাস ॥ ৩৩ 

ইতি শ্রীমন্তাগবতে মহাপুরাঁণে পাঁরমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াপিক্যাং 
প্রথমন্ন্ধে নারদাগমনং নাম চতুর্থোধধ্যায়ঃ ॥ ৪ 

2 

[ঞধরম্বামী |] 

তং নারদমাঁগতমভিজ্ঞায় সহস। প্রত্যুরথায় বিধিবৎ পুঁজয়াঁমাসেতি ॥ ৩৩ ॥ 
ইতি প্রমন্তাগবততা বার্থদীপিকায়াং প্রথমন্কন্ধে চতুর্ঘোহধ্যায়ঃ | ৪ ॥ 

, [ চণিক1 |] 

তমভিজ্ঞায় সহস! প্রভাখায়াগতং মুনিঃ পুজয়ামাস বিধিবক্লারদং সুর- 
পুজিতম্ ॥ ৩৩ | 

ইতি প্রীম্তাগবতপ্রধমন্ত্বাচু্ণিকারাং চতুর্থ হধ্যায়ঃ | ৪ 

[ প্রীবিশ্বনাথচত্রব্তা। ] 

মত্তক্কিযোগেন মন্তক্তে। লভতেহঞজমেতি | কিন্বা যোগেন সাংখ্যেন স্াস- 
স্বাধ্যায়য়োরপি । কিন্বা শ্রেয়োভিরন্ৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদে। হরিয়িতি বাক্যাত্যাং 
সর্বপুরুঘার্থমুখ্যো মোক্ষোঁহপি ভট্জ্যব লভ্যতে তু সাধনাস্তরেণেতি সর্বশাস্ত্র 
বিলক্ষণোহ্্থঃ সর্বৈরেব দৃষ্টো৷ ভবতীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩২1 

বিধিবৎ বিধিং ব্রহ্মাণমিব। ইব বৎ্ বাব সাদৃস্তে ইত্যভিধানম্। অত্র 
বৃৎশন্দেন নহ সমাসঃ ॥ ৩৩॥ 

ইতি সারার্ধদর্শিন্যাং হবিণ্যাং তক্তচেতসাম্। 
চতুর্থ; প্রথমেহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গ তঃ সতাম্ ॥ ৪1 

মহর্ধি দ্ৈপায়ন, স্থুরপুজিত দেবর্ষি নারদকে সমাগত 
জানিয়া হস ( স-সন্ত্রমে ) প্রত্যুতথান পুর্ববক বিহিত বিধানে 
তাহার পুজ1 করিলেন ॥ ৩৩ ॥ 

নারদ।গমন-নামক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত । £ 
রর 



পিঞ্মোবধ্যায়ও | 

সৃত উবাচ। 
অথ তং স্বখমানীন উপাসীনং বৃহচ্ছ্বাঁঃ | 
দেবর্ষিঃ প্রাহ বিপ্র্ধিং 'বাঁণাপাণিঃ ম্ময়মিব ॥ ১ ॥ 

অথ হুখম্ আসীনঃ বৃহচ্ছবাঃ বীণাপাশিঃ দেবর্ধি পয়দিল উপাসীনং তং বিগ্রর্ধং প্রাহ ॥১। 

1. 

পঞ্মে নর্বধর্ম্মেভ্যো হরিকীর্তনগৌরবম্ ! 
ব্যাসচিত্রপ্রনাদায় নারদেনোপদিশ্ততে ॥০ ॥ 

উপ সমীপে আসীনং বিপ্রর্ষিং (ব্যাসম্ )। বৃহচ্ছববাঃ মহাষশাঃ। ম্ময়ন্ ঈষ- 
দ্মন্। ইবেত্যনেন মুখপ্রসততির্দ্যোত্যতে | যদ্ব৷ ইত্ত্যনধিকারার্থম অহো মহা- 
নপি মুহ্তীতি ম্ম়মানঃ | ১ ॥ 

[ দীপনী।] 

»1১|২। 

[ চূর্শিক]1] 

সত উবাঁচ। 
অথ বীণাপাণির্নারদঃ সুখমানীনঃ সন্ সমীপে আঁমীনং ব্যাসমাহ ॥ ১ 

[ ্রীজীবগোম্বামী |: 

০1১1 ২॥ 

পঞ্চম অধায়ে, বেদব্যাসের চিত্ত-প্রসাদের নিমিত্ত সকল ধর্ম অপেক্ষা 

শ্ীহরি-সংকীর্ভনেরই গৌরবাঁধিক্য দেবর্ষি নারদ কর্তৃক উপদিষ্ট হইতেছে। 

সৃত বলিলেন, মুনিগণ ! অনন্তর মহাযশা! বীণাপাণি 
দেবর্ধি নারদ স্খাঁসীন হইয়া সমীপে উপবিষ্ট বিপ্রর্ষি বেদ- 
ব্যাসকে যেন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতেই কহিতে লাগি- |. 
০লেন ॥১॥ ৃ ৃ 

২৪ 



্রীমনাগ্বতমূ। [১ স্ব--৫ অং। 

| ৃ নারদ উবাচ। 
পাঁরাশর্য মহাভাগ ভবতঃ কচ্চিদাত্বনা'। 
পরিতুষ্যতি শাঁরীর আত্মা মানস এব বাঁ ॥ ২॥ 
'জিজ্ঞীদিতং স্সম্পন্নমপি তে মহদভূতম্! 
কৃতবান্ ভারতং যন্তং সর্বার্ধপরিবৃংহিতম্ ॥ ৩॥ 

(ছে) মহাভাঁগ প্রায়াশর্য্য ! ভবতঃ শারীরঃ আত্মা, মানস; এব বা (আল্সা), আত্মনা কচ্চিৎ 

পরিতুষ্যতি ॥ ২॥ 

ঘঃ ত্বং মহদদভুতং সর্ববার্থপরিবৃংহিতং'ভারতং কৃতবান্, (এবস্ৃতস্য ) তে জিজ্ঞাসিতং 

হুসম্পন্নম্ অপি ॥ ৩॥ 
আপস 

[ শ্রীধরস্বামী ।] 

শারীরঃ শরীরাঁভিমানী আত্মা আত্মনা তেন শরীরেণ কচ্চিৎ কিং পরি- 
তুধ্যতি মানস আত্মা মনোহভিমানী তেন মনস1 পরিতুষ্যুতি কচ্চিন্নো বা ॥২॥ 

[ চুণিকা |] 
নারদ উবাচ। 

* হে মহাভাগ ব্যাসমুনে তবাত্বা অনেন শরীরেণ মনসা চ তৃষ্যতি কিং নো বা॥২॥ 

২, ] শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তী | ] রা 

পঞ্চমে জ্ঞানকম্মীিবৈযর্্যমুপপাদয়ন্। 
,  ভক্তিং কীর্তনমুখ্যাঙ্গাং নারদন্তমুপাদিশৎ ॥ ০ ॥ 

উপাসীনমা তিথ্যার্থম।সনাধ্যপাদ্যাঁদিভিঃ উপ।সনাং কুর্বস্তমেবাঁহ॥ ম্ময়- 
'ন্লিব ওষ্ঠাধরাভ্যাং স্মিতং নিক্রময়ন্নিৰ সর্বজ্ঞতর। তং প্রত্যন্তঃপ্রসাদং নানা- 
প্র্রকৌতুকার্থমবহিথয়৷ গোপয়িতুমশরু,বন্গিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ 

শারীরঃ শরীরাভিমানী আত্মা আত্মনা তেন শরীরেণ কিং তুষ্যুতি। মানস 
আঁত্ম। মনেধহভিমানী তেন মনসা! কচ্চিদ্িতি প্রশ্নে কিং পরিতুষ্যতি নো৷ 
ব1। পারশর্য্যেভি মহাভাগেত্যাঁভ্যাং পৈতৃকস্বীয়ষহাপ্রভাববতো৷ ভবতোহপি 
কোঁহয়ং বিষাদ ইতি বিশ্বয়ে। ব্যঞ্জিতঃ ॥ ২॥ 

নারদ বলিলেন, মহাভাগ পরাশরনন্দম ! 'ভোমার শরী- 
রাঁভিমানী অরধজ্ব! শরীরকে লইয়। এবং মনোভিমানী আম! 
মনকে লইয়। পরিতুষ্$খ আছেন ত ৭ তোমার শারীরিক 
বা মানসিক কেনিরপ অনস্তোষ নাই ত?1) ॥ ২॥ 

সশিপীশীশিপিপিদিপাপ 



০ ২০ 

 ১৭-অং।] .  প্রীমন্তাগবতমৃ। ১৮৭ 

জিজ্ঞাসিতমধীতঞ্, ব্রহ্ম যতৎ সনাতনমৃ। 

অথাপি শোঁচস্থাতআ্বানমকৃতার্থ ইব প্রভো ॥ ৪ ॥ 
(ভবডা) সনাতনং যত ব্রহ্গ, তৎ জিজ্ঞানিতম্ অধীতং চ। (হে) পরতো! অধাপি' ? 

(তথাপি ) অকৃতার্থঃ ইব আত্মানং শোচসি !॥ ৪ | 

 শ্রীধরন্বাসী |] 

তে জিজ্ঞাসিতং জ্ঞাতুমিষ্টং ধর্্মাদি যৎ তৎ সর্ধং সুসম্পন্ন* সম্যগৃক্তাতম্ 
অপিশব্দাদনুঠিতঞ্চেত্যর্থঃ। অয়ীতি পাঠে সম্বোধনম্। সুমন্পন্নতে হেতুঃ মহঘবভুত- 
মিত্যাদি। সর্ষৈররৈ্ন্বাদিভিঃ পরিবুংহিতং পরিপূর্ণম্ ॥ ৩ ॥ 

[ দীপনী।] 
মহদতূতমিত্যাদি। মহদ্গ্রস্থতঃ অস্ভুতমর্থতঃ ॥ ৩--১৭॥ 

[চুণিকা |] 

জ্ঞাতুমি্ং যদ্ধন্মাদি তৎ সর্বং ত্য! জ্ঞাতম্ অনুষ্ঠিতঞ্চ সর্বার্থপরিপুর্ণং 
ভারতঞ্চ কৃতম্ ॥ ৩ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী | ] 
কতবাঁন্ ভাঁরতমিত্যন্ত যদ্ধিরোধি মাৎন্তে শ্রায়তে__অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্া 

সতাবতীন্থৃতঃ । ভারতাখ্যানমখিলং চক্রে তছুপবৃংহিতমিতি। তত্র স 
সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানতক্রম্য চাত্বজম্। শুকমধ্যাপয়ামাস নিরুত্তিনিরতং 
মুনিমিতি সপ্তমাধ্যাঁয়বাঁক্যেন সমাধাঁনং দৃষ্ততে । প্রথমতঃ গামান্ধতয়! কত! 
নারদোপদেশানস্তরম্ অনুর্রম্য তৎসনম্মত্যান্গক্রমেণ বিশেষতঃ কৃত্বেতি' 
হাত্রার্থঃ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৫ | ৬॥৭॥ 

| বিশ্বনাথচন্রবর্তা ।] 

ন চ তব শাস্তজ্ঞানং কিঞ্িপেক্ষিতব্যং তদলন্ধিমূলকোহ্য়ং বিষাদ টি 
বাচ্যম। যতে। জিজ্ঞাঁসিতমিত্যাদি ॥ ৩॥ 

, তুমি যখন  সর্বার্থ-পরিপূর্ণ মহদছুত মহাভারত" প্রণয়ন 
করিয়াছ, তখন বোঁধ করি, ধর্ম্মজ্ঞানাদিসন্বন্ধে তোমার আর 
কোনরূপ অভাৰ নাই, সমস্তই তোম। কর্তৃক সম্যক্প্রকারে 
স্পম্: ও অনুষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৩॥ 



১৮৮ |মদ্ভাগবতম্। [১ স্কং-৫ অং। 
$ 

ৃ 

সে সকলই আছে সত্য, কিন্তু আমার আত্মা কিছুতেই | 

পন ও বাসি পেনিচা পরী তি 

লা পাখি পি লা রা 0 পারি রানা লীনা পি 

ব্যাস উবাচ। 
অস্ত্যেব মে সর্বমিদং ত্বয়োক্তং তথাপি নাত্বা পরিতুষ্যতে মে। 
তম্মলমব্যক্তমগধিবোধং পুচ্ছাম হে ত্বাত্মভবাত্মভূতম্ ॥ ৫ ॥ 

বয়! উক্তম্ ইদং সর্ব্বং মে অন্তি এব। তথাপি মে আত্মা ন পরিতুষ্যতে। হে (নারদ!) 

অগাধবোধম্ আত্মভবাত্মভূতং ত্ব। (ত্বাম্) অব্যক্তং৬ন্ম.লং পৃচ্ছাম ॥ ৫॥ 

[ শ্রীধরন্বামী | ] 

কিঃ যৎ সনাঁতনং নিত্যং পরং ব্রহ্ম তচ্চ ত্বয়! জিজ্ঞাসিতং বিচারিতম্ 
অধীতম্ অধিগতং প্রাপ্তঞ্চেত্যর্থঃ | অথাপি শোচসি তৎ কিমর্থমিতি শেষঃ॥৪॥ 

আত্মা শারীরো মানসশ্চ। তন্মুলং তণ্তাপরিতোষস্ত কারণম্। অব্যক্তম্ 
অন্ফুটম্। হে নারদ ত্বা ত্বাং পৃচ্ছাম। 'আত্মভবো ব্রন্ধা তণ্তাত্মনো দেহাছুড়ুতম্ 
অতএবাগাধোহতিগন্ভীরো। বোধো বস্ত তং (তবাঁম)॥ ৫॥ 

[ চূর্ণিকা। ] 

কিঞ্চ বন্নিত্যং ব্রহ্ম তৎ বিচারিতং প্রাপ্তঞ্চ এবং সতি অপূর্ণ ইব 
শোঁচসি ॥ ৪ ॥ 

ব্যাস উবাচ। 
হে নারদ ত্বয়োক্তং সর্বমন্ত্যেব তথাপি মে আত্ম নতুষ্যতি। অতঃ 

অসস্তোষস্য কারণং ত্বাং পুচ্ছামি ॥ ৫ ॥ 

[ প্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 

ন চাঁনুভবন্ঞানমপেক্ষিতব্যম ইত্যপি বাঁচ্যম। যতঃ সনাতনং নিত্যং ব্রহ্ধ 
ব্যাপকং নিবিশেষস্বরূপং যত্তদপি জিজ্ঞাসিতং বেদাস্তন্থত্রকরণৈবিচারিতম্। 
ন কেবলং জিজ্ঞাসিতমেব অপি তু অধীতমবগতমন্ুভবগোচরীকৃত মিত্যর্থঃ। 
অত্র অধীতম্ অধিগতং প্রাপ্তমিত্যর্থ ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ॥ ৪ ॥ 

মহাপ্রভাব ! তৃমি সনাতন পরব্রন্মের বিচার ও মীমাংসা 
করিয়াছ এবং তাহার সাক্ষাৎকাঁরও লাভ করিয়াছ ; তথাপি 
অকৃতার্থ ব্যক্তির ন্যায় আত্মানুশোচনা করিতেছ কেন ? ॥৪।॥ 

ব্যান বলিলেন, €দবর্ষে ! আপনি যাহ! বলিলেন, আমার 

পরিতৃপ্ত হইতেছে ন।। এ অপরিতোষের কারণ কি, আমি 



১ স্কং--€৫ অং।] শ্রীমন্ভাগবতমৃ। 

/র ০৯, তিক ভি এপি স্টপ, টপ লিন 

স বৈ ভবান্ বেদ সমস্তগুহ্মুপাসিতো৷ য পুরুষঃ পুরাণঃ। , 

পরাবরেশে। মনসৈব বিশ্ব স্থজত্যবত্যন্তি গুপৈরসঙ্গ? ॥ ৬ ॥ 
স ভবান্ সমস্তগুহ্াং বৈ (নিশ্চিতং) বেদ । যৎ (ভবত। ) পরাবরেশঃ সেঃ) পুরাণঃ পুরুষঃ 

উপাঁসিতঃ, যেঃ) অসঙ্গঃ (সন) গুৈঃ কেত্বা) মনস! এব (ইদং) বিশ্বং হ্ছজতি অবতি অত্তি & ৬ & 

[ শ্রীধরন্বামী। ] 

অগাঁধবোধতাঁং প্রণঞ্চন্নাহ স বা৷ ইতি দ্বাভ্যাম্। সর্বগুহজ্ঞানে হেতু । 
যদ্যস্মাৎ পুরাঁণঃ পুরুষঃ উপাসিতন্বয়। । কথভ্ৃতঃ পরাঁবরেশঃ কার্য্যকারণনিয়স্ত। 
মনসৈব সক্কল্পমা্েণ গুণৈঃ ক্বত্বা বিশ্ব স্থজতীত্যাদি ॥ ৬॥ 

[ চুণিকা। ] 

' যতস্তয়। পূরাণপুরুধ উপাসিত" ॥ ৬ ॥ 

[ প্রীবিখনাথচক্রবর্তী ' ] 

 তস্তাপরিতোষন্ত মূলং কাঁরণম্ অব্যক্তমন্মাভিদুজ্ঞে়ং ত্বাং বয়ং পৃচ্ছাম। 
অত্র হে ইতি সম্বোধনেণ ন চাহমপি ন জানামীতি বাচ্যম। যত আত্মভবে! 
ব্রহ্মা তস্তাত্মনো। দেহাৎ ভূতং জাতমিতি পৈতৃকপ্রভাবঃ অগাধবোধ ইতি 
স্বীয়শ্চ প্রভাবন্তজ্জ্ঞানে কারণমক্ট্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৫ | 

ত্রয়া যৎ পুরাণঃ পুরুষ উপাসিতঃ তেন পরাশরপুত্রত্বেন মহাভাগত্বেন 
চতুর্বেদজ্ঞত্বেন ব্রহ্মান্থভবিত্বেন চ ত্বয়াহমুক্তত্্ং তু ব্রহ্মণঃ পুত্রোহগাধবোধঃ 
সর্বজ্ঞে। ভগবছুপাসক ইতি মত্তঃ সর্ধখৈবাতিতরামেব বিশিষ্ট ইতি ভাঁবঃ। 
পরাবরেশ ইত্যাদিবিশেষণকঃ স বৈ নিশ্চিতং ভবানেব তব ভগবদ্বতারত্বাৎ ॥ 
অতো! ভবান্ নমস্তানাং সমস্তঞ্চ গুহাং বেদ ॥ ৬॥ 

তাহাঁরও কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি ন!। আপনি সাক্ষাৎ, 
আত্মভব ব্রহ্মার আত্মজ। আপনার বুদ্ধিরও ইয়তা৷ নাই। 
অতএব আপনাকেই এ বিষয়টি জিজ্ঞাস করিতেছি ॥ ৫ ॥ 

আপনি সমস্ত গুহ্য বিষয়ই নিশ্চয় অবগত আছেন। কারণ 
ঘিনি সঙ্কল্পমাত্রেই নির্লিপ্ভাবে গুণসমূহ দ্বারা এই বিশ্বের 

 স্থষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন, আপনি সেই কা্যকারণ- 
* নিয়ন্ত! পুরাণপুরুষ ভগবানের উপাসন। করিয়াছেন ॥. ৬ ॥ 

০০ 



১9৩ জ্রীমসভাঁগবতষ্। [১%২--৫ অং। 

তব পর্য্যটন্নর্ক ইব ভ্রিলোকীমস্তশ্চরো বায়ুরিবাস্মসান্ষী | 
পরাবরে ব্রদ্ধণি ধর্মতো ভ্রতৈঃক্লাতস্ত মে ন্যুনমলংবিচক্ষ ॥৭1 

ধংখ্রিলোকীং পর্ধটন্ অর্ক ইব ( সর্ববদর্শা ); বায়ু ইৰ অত্তশ্চর$ (সন্) আত্সান্ী ; 
(অঃ) ধর্দদত৫ ধ্তৈ£ গরাবরে প্রদ্মণি ্লাতস্য মে অলং শুনং বিচচ্ষ ॥ ৭8 

[ জ্রীধরস্বামী৭ ] 

কিঞ্চ দ্বং ভ্রিলোকীং পর্য্যটননর্ক ইব সর্ধদর্শা। যোগবলেন প্রাণবাঁয়ুরিব 
সর্বপ্রাণিনামন্তশ্চরঃ সন্নাত্মসাক্ষী বুদ্ধিবৃত্তিজ্ঞঃ । অতঃ পরে ব্রঙ্গণি ধর্মতে।| 
যোগেন নিষ্ণাতন্ত। তদুক্তং যাজ্ঞবক্যেন--ইজ্যাচারদয়াহিংসাদানন্থাধ্যায়- 
কর্মণাম্। অয়ন্ত পরমে! ধর্দো যদ্যোগেনাত্মদর্শনম্ ॥ অবরে চ ব্রহ্মণি বেদাখ্যে 
্রতৈঃ স্বাধ্যায়নিয়মৈঃ নিষ্াতস্য মে অলম্ অত্যর্থ যত ন্যনং তথিচক্ষ বিচারয়1। 

[ চুধিকা |] 
কিঞ্ধ অর্ক ইব ত্রিলোঁকীং টন সর্ধদর্শী বায়ুরিব সর্বপ্রাণিনামস্তশ্চরসি 

অতঃ মে ন্যুনং যত তদ্বিচক্ষ ॥ ৭1 

[ শ্রীবিনাথচক্রব্তী । ] 
সর্বলোঁক হিতার্থমেব পুরাণপুরুন্তরজ্রপেণাবতীর্ণস্তন্মমাদ্য হিতং কুরুধেত্যাহ। 

ব্রিলোকীং পর্য্যটন্ অর্ক ইব সর্বদর্শী। বাযুরিবাস্তশ্চরঃ1 আত্বেব সাক্ষী বুদ্ধি- 
বৃত্িজ্ঞঃ। অতঃ পরে ব্রহ্ধণি ধর্মতঃ যোগেন নিষ্কাতস্ত। তহুক্তং ঘাজ্ত- 
ৰক্যেন---ইজ্যাচারদমাহিংসাদানম্বাধ্যায়কর্মণাম্। অয়ন্ত পরমে। ধর্ম 
যদযোঁগেনাগ্রদর্শনমিতি । অবরে চ ব্রক্ষণি বেদাখ্যে ব্রতৈঃ স্বাধ্যায়নিয়মৈঃ 
নিষণতন্ত অলমত্যর্থং যন্্যুনং তদ্বিচক্ু বিতর্কয় ॥'৭॥ 

আপনি সূর্য্যের ন্যায় ত্রিলোক পর্যটন করিয়া সকলই 
দেখিতেছেন এবং বায়ুর ন্যায় অন্তঃকরণে প্রবিষ্$ ১১৬ 
"কু হকরপে সকলেরই বুদ্ধিবৃত্তি অবগত হইতেছেন। অত: 
এব, বিচার করিয়া! বলুন, আমি যোগবলে পরত্রহ্নোর এ 
কার লাভ করিলেও এবং স্বাধ্যায়নিয়ম পালন করিয়। 

1 বেদশান্ত্রের পারদর্শী হইলেও, আমার এই অতিষাত্র ন্যুনতার 
& কারণ কি ?--( আমার আঁত্বা পরিতোষ লাভ করিতেছে নাঁ ॥ 
% কেন ?)॥৭8 



রসি এবিসি এ সা পিউ পি রা 

্সং।] জীমন্ডাগবতম্থ। 

নারদ উবাচছ। 
ভবতানুদিতপ্রায়ং ং যে! ভগবতোহমলম্ ॥ 

যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্ 1 ৮ ॥ 
যথ] ধন্মীদয়শ্চার্থ। মুনিবর্যযানুকীপ্তিতা। 

ন তথা রাস্দেবন্তয মহিন] হানুবর্ণিতঃ ॥ ৯৪ 
_ চ্ছবতা ভগবতঃ অনণং ষশঃ অনুদিতপ্রায়ম্। যেন এব অসে। ন তুষোত, তৎ দর্শৰং ধিলং 

(নুনং) মনো ॥ ৮1 

(হে) মুনিবর্ধ্য ! ( তবতা ) ধরায় অর্থা; চ যথা! অনুকীতিতাঃ বাজদেবশ্য মহি্থ। তথ। 

ন হি অনুবর্ণিতঃ ॥ ৯ ॥ 

[ শ্রীধরম্বামী | ] 

অনুদিতপ্রায়ম্ অনুক্তপ্রায়ম্। ভগবদ্যশে। বিনা ষেনৈব ধন্মীর্রিজ্জানেন 
অসৌ ভগবান্ ন তুষ্যেত তদেব দর্শনং জ্ঞানং মিন ংন্যুনং মন্যে॥ ৮॥ 

পপ তলা পপ পন প্র পপী 

॥ না চুধিক?।] । 1]. 

নারদ উবাঁচ। 
ত্বয়া কেবলং ভগবদ্যশ অনুক্কপ্রায়ং তদেব অসস্তোষে কারণমহং মন্তে 1৮] 

সস আসিস 

[শ্রীজীনগো স্বামী । ] 

ভবতেতি। যশোবর্ণপাভাবময়েন ব্রহ্মজ্ঞ/নেনাপ্বি খিলমিতি ভগবদাখ্য- 
দতিহারি বাড়ার ॥ ৮ ॥ 

শ] শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী।] 

অন্ুদিতপ্রাঁয়ম্ অনুক্তপ্রায়ম্। ভগবতো ষশঃ সর্ধবশ্বরূপেভো। ডগবৎশ্বয্প- 
স্তোৎকর্ষঃ সর্ষবোৎকর্ধদ্যোতিনী তস্ত লীলা ভক্তিশ্চ। নন্থু ময়া ব্র্মশীমাঁংসা- 
শাস্ত্রং বেদাস্তদর্শনং কৃতং তত্রাহ যেনেতি । তদ্দর্শনং দর্শনশান্্রগপি খিলং ন্যুন- 

মেব মন্যে। তদ্দর্শনকর্ডরেব তবাপি চিত্তাপ্রসাদশ্চেৎ তহি 'অধীত্যণধীত্য 
তগর্শনাভা'পিনাঙ্গপি কথ চিত্তং প্রসীদত্বিত্যত্র ভবানেব প্রমাণমিতি ভাবঃ ॥৮ 

_ মীরদ বলিলেন, মহর্ষে ! তুমি ভগবানের নির্মল ঘশ 
ধাঁহুল্যরূপে কীর্ভন কর নাই; এমন কি, রর নই বলিলেও 

হয়। যদ্দারা ভগবানের গ্রীতিসাধন না হয়, ধর্লাদিজ্ঞান 
! হইলেও তাহাকে আমার অকিঞ্চিগরর রলিয় মনে হয়। 



ৃ 
ূ 
ৃ 
ৃ ৃ 

তীর্থম্ উশস্তি। যত্র উশিকৃক্ষয়াঃ মানসাঃ হংসাঃ ন নিরমস্তি ॥ ১০ 

* রর 
৪, হককে কর কে সি পসছিিিগ্িরিপানমনীসড উ্াসপাজা অকনািসোিসি পি 

শ্রীমন্ভাগবতমূ ণ [১ ম্কং--৫ অং ৭ বৃ 

সসসিবাসটাস্ছিি লস ভাসি ডি সপ গান সি আও হিইরাদরা লাস্ট বণ 

এন গল নি হরে্যশো। জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কহিচিৎ । 

“তন্থায়সং তীর্ঘমুশস্তি মানস! ন ঘত্র হংসীনিরমন্ততয শিকৃষ্ষয়াখ।১০। 
চিত্রপদম্ (অপি ) যত বচঃ হরেং জগৎপবিত্রং যশঃ কর্িচিৎ ন প্রগৃণীত, তৎ বায়সং 

পা ৩ পা 

[শ্রীধরস্বামী।] 

ননু ভগবদ্যশ এব তত্র তত্রান্থবর্ণিতং তত্রাহ যথেতি। চশবাদ্বন্মাদিসাধ- 
নানি চ। তথা ধর্্মাদিবৎ প্রাধান্যেন বাস্থদেবস্ত মহিম। ন হা,ক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৯ 

]চুধিকা।] 
_ যথ। ধর্মীদয়োহ্র্ধা বর্ণিতান্তথ। ভগবন্মহিম! ন বর্ণিতঃ ॥ ৯ ॥ 

[শ্রীজীবগে। স্বামী । 

তথ] তদ্বদপি ॥ ৯ ॥ 

[ শ্রীবিখন[থচক্রবর্তা | ] 
নন পুরাণেষু পাদ্নাদিযু ভগবদ্যশে বণিতমেবেতি তত্রাহ যথেতি। চকারো- 

ইপ্যর্থে। ধর্মাদয়োহপি বাস্ুদেবমহিমতো্তিনিকষ্টা অপি যথা অর্থ অন্থু- 
কীর্তিতাঃ পুরযার্থত্বেনোক্তাঃ তথ! বাস্থদেবন্ত মহিমা ন বণিতঃ পুরুষার্থশিরোমণি- 
রপি পুরুযার্থত্েনপি ন বণিতঃ। বণিতোহপি ভূরিশস্তত্র তত্র তন্মহিম! অস্ততো! 
মোক্ষমাধনত্বেনোক্তঃ ৷ অতোহত্যাদরণীয়ন্ত বস্তনঃ আদরাভাবশ্চিতন্তাপ্রসাদ- 
মপি কিংন করোত্বিতি ভাবঃ। নন্ু অন্যত্র পুণ্যতীধ্েষু মুক্তিরেব মহাফলম্। 
মুক্তৈঃ প্রীর্ধ্য। হরের্ডক্তিরমুরায়াঞ্চ লভ্যত ইতি ব্রহ্গভৃতঃ প্রসন্নাত্ম! ন শোচতি 
নকাজ্তি | সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্তক্তিং লভতে পরামিত্যাদিতিস্তত্র তত্র 
কচিন্মোক্ষোপধ্যপি ভক্তিরুক্তেত্যত আহ অন্থিতি। অন্বন্থ পৌনঃপুন্যেন ন 
বর্ণিতঃ আনন্দময়োহভ্যাসাদিত্যত্র অভ্যাসস্যৈব শান্ত্রতাৎপর্য্যজ্ঞাপকত্বেনোক্ত- 
ত্বাং। অতো ভগবন্মহিযন এব ফলত্বেনোৎকর্ষে পৌনঃপুন্যেন স্পষ্টতয়া ঘদা 
বর্ণয়িষ্যসি তদৈব তে চিত্তপ্রমাদো ভাবীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥ 

অতএব, ইহাই তোমার ন্যুনতার-_ আত্মার র অপরিতোধের 
মূল কারণ ॥ ৮॥ 

মুনিবর ! তুমি ধর্দমাদি ও তাহাঁর সাঁধনাঁদি বিষয়মকল 
যেরূপ কীর্ভন করিয়াছ, ভগবান বান্ুদেবের মহিম। সেরূপ 
গ্রাধান্যরূপে কীর্তন কর নাই ॥ ৯॥ ৮ 



র টি ৬ হা শ্ীমস্তভীগবতমূ ১৯৩ ? 

রত |] টি 

বাহ্থদেবব্যতিরিক্তা ন্যবি্ষয়জ্ঞানবদেবান্যবিব়ং বাক্চাভুর্যয্চ খিলমেবে- 
ত্যাহ নেতি! চিত্রপদমপি ম্নদ্বচো! হরের্যশে। ন প্রগৃণীত তদ্বায়সং তীর্থং কাঁক- 
তুল্যানাঁং কামিনাং রতিস্থানম্ উশস্তি মন্যন্তে। কুতঃ মানসাঃ সত্বগ্রধানে মনসি 
বর্তমানা হংস! যতয়ো যত্ ন নিরমস্তি কহিচিদপি নিতরাং ন রমভে | 7: 
্ষয়া উশিকৃ কমনীয়ং ব্রন্ম ক্ষয়ো নিবাগো যেষাং তে। যথা প্রসিদ্ধা হ 
মানসসরসি চরন্ত; কমনীয়পদ্বসগুনিঝাসাঃ ত্যক্তবিচিত্রান্াদিংতে, এ 
কাকক্রীড়াস্থানে ন রশস্তে ইতি শ্রেষঃ ॥ ১০ ॥ 

[ঢুণিক1!)] 

কিঞ্চ হরের্বশঃ "প্রতি যদ্বচঃ ন 8 তদ্বচ* বাঁরসং তীর্থ, মন্তান্তে ॥১০ ॥ 

[রা লগোন!মী |] 

যত্র তত্দন্বদ্বমাত্রং নাস্তি তত পুররতিনিন্দি-৩মিত্যাহ ন বদচ ইতি। 
কহিচিৎ কুত্রচিদপি ন গ্রাকর্ষেণ কেনাপাংশেন গুণীন্ত ॥ ১০ ॥ 

স্থানটি টি এসে সি সানি সিস্ট সপ্ত আর্ট পিসি 

| শ্রীবিশ্বনাথচক্র বন্তী | ] 

বান্ছদেবমহিমবর্ণনাঁভাঁবে কবিকৃতিমাত্রপ্তৈব জুগুপ্সিতত্বমেবাহ ন দিতি | 
যদ্বচঃ কর্তৃ চিত্রাণি গুণালঙ্কারযুক্তানি পদাঁনি যত্র তৎ শ্লেষেণ চিত্রস্ত 
বিন্ময়স্য স্থানমপি হরের্ধশো ন প্রগৃণীত । কীদৃশং জগদপি পবিভ্রয়তীতি তৎ 
স্বশ্রোভৃবক্তাদ্যাত্মকং সর্ধং জগদপি পুনাতি কিং পুনঃ ন্বমিতি। জীবনতুল্যেন 
তদ্বশস। বিনা কবিবচোঁহলঙ্কার[দিধুক্তং মৃতশনীরমিবাপবিভ্রং ভবতীতি ভাবঃ। 
তদ্বায়সং তীর্থম্ উচ্ছিষ্টবিচিত্রান্না দিধুক্তং গর্ভবিশেষং কাকতুল্যানাং কামিনাঁ- 
মভিলবণীরত্বাৎ উশস্তি মন্যন্তে। কুতঃ মানস মানসসরোবরস্থা হংসাঃ পক্ষে 
মানস। হরেঘনগি স্থিতা ভক্ত যত্র ন নিতরাং রমস্তে ন সর্বখৈব রমন্ত ইত্যর্থঃ | 
নাথবে! হৃদয়ং মহাং সাধুনাং হৃদয়ং ত্বহম্ ইতি ভগবদুক্তেঃ। ঘদ্বা মাঁনং তদ্- 

; বচদ আদরম্ অরমণাৎ স্তপ্তি নাশয়স্তি। বদ্ধ মানসাঃ মনকাদয় ইত্যুশস্তীত্যন্ত 
কর্তৃপদ্ম্। যতঃ উশিক্ কমনীয়ং সবে ভগবদ্ধাম চ ক্ষয়ো নিবাসে। যেষাং তে। 
অত্র বচঃশব্দবেন বাঁক্যে অভিধীয়মানে নাভাঁগেো নভগাপত্যং যং ততং 
ভ্রাতরঃ কবিম্। যবিষ্ঠটং ব্যভজন্ দায়ং বন্ষচারিণমাগতমিত্যাঁদীনাং শ্রীভাগ- 
বতীয়ানামপি পৃথগ্বাক্যানাং বায়সতীর্ঘত্বং প্রসজ্জেত। শাস্ত্রেংভিধীয়মানে: 
ব্যালাদিকৃতেষু পুরাণাদিঘু ন কুত্রাপি হরিযশঃসামান্তাভাব ইতি ন কস্তাপি 
বায়সতীর্থত্বং স্তাৎ। তম্মাৎ কলিমলদংহতিকাঁলনেধহখিলেশো হরিরিতরত্র ন 

ভরস্মএ্ি 



বি: 
১৯৪ ভ্রীমস্ভাগবতম্। 5 ৫ আট 

তদ্বাপ্িসর্গে! জনতাঘবিপ্লবো 

যম্মিন্ প্রতি শ্লোকমবদ্ধবত্যপি । 
নামীন্যানন্তস্ত ঘশোহক্কিতানি যৎ 

| শৃণুন্তি গায়ন্তি খৃণন্তি সাধবঃ ॥ ১১ ॥ 
তদ্বাপ্বিস্গঃ জনতা ঘবিপ্রবঃ (ভবতি ), যম্মিন্ প্রতিশ্রে।কম্ অবদ্ধবতি অপি অনন্তস্য যশো- 

হস্কিতানি নামানি (সন্তি), যৎ (যানি নাম।নি) সাঁধব: শৃণুস্তি গায়ন্তি গৃণপ্তি ॥ ১১ ॥ 

[ শ্রীবিখবন।থচক্র বস্তা । ] 

গীয়তে হৃভীক্ষম্। ইহ তু পুনর্ভগবানশেষমূর্তিঃ পরিপঠিতোহম্থুপদং কথা প্রসঙ্গৈ- 
রিতি দ্বদশোক্তেরত্র বচঃশবেনোত্তরত্র বাপ্বিসর্থপদেন চ কথা প্রসঙ্গ এবো- 
চাতে । এবঞ্ সতি অব্রত্যানি সর্বাণ্যেবোপাথ্যানানি হরিষশোহলঙ্কতান্তেব। 
অন্তাত্র পুরাণাদৌ বহুন্তেবাখ্যানানি হরিষশোরহিতানি বায়সতীর্থান্তেবেতি 
সঙ্গতিঃ ॥ ১০ ॥ 

সস ছিপ রত 

অতিবিচিত্র পদবিন্যাস সত্বেও যে বাক্যের কোন 
স্থানে শ্রীহরির জগৎপাঁবন যশ কীর্ভিত হয় নাই, স্থধীজনগণ 
তাহাঁকে কাঁকতীর্ঘস্বরূপ-_কাকতুল্য কামিগণের বিহারস্থান 
_ বলিয়া মনে করেন। কমনীয়-পদ্মষণ্ডনিবাসী মানস-সরোবর- 
বিহারী রাঁজহংসগণের ন্যায়, কমনীয়-ব্রক্মানন্দবিলামী সত্বৃ- 
প্রধানচেত1 পরমহৎসগণ কদাপি উহাতে নিরত হয়েন না1__ 
অর্থাৎ স্থুনিম্মল-মানস-সরোবর-বিহারী রাঁজহংসগণ ঘেমন 
বায়স-সেবিত পরিত্যক্ত-বিচিত্র-অন্নাদিযুক্ত উচ্ছিষ্ট গর্ভাদি 
পরিত্যাগ করিয়া! কমলবনেই বিহার করিয়া থাকে; জত্তব- 
গুণাবলন্বি সাধুগণও সেইরূপ, বিচিত্র-পদালঙ্কৃত হইলেও হি- 
কথা-বিহীন বাঁক্যে কদাপি মনোভিনিবেশ করেন না; তীহারা 
স্থপবিত্র হরিকর্াস্ৃত পানেই নিয়ত নিরত থঁকেন ॥ ১০ ॥ 

( পক্ষান্তরে ) যে বাক্প্রয়ৌগের (কথাপ্রসঙ্গের ) প্রতি- 

লে জমি রত এশা টন পম লি তি ৯০ লাস পি লি 

সপ 

. শ্লোকেই অনন্ত ভগবানের যশঃ-মসমলঙ্কত নামাবলী কীর্তিত 

2 ১ 
৯৯-৯- 



১ স্বং_-৫ অং।] প্রীমন্ভাগবতমূ। ১৯৫ 

॥ ] 

বিনাপি পদচাতুর্ধ্ং ভগবদ্যশঃপ্রধানং বচঃ পবিভ্রমিত্যাহ তদ্বাস্থিসর্গ 
ইতি। স চাঁসৌ বাখিমবর্শ্চ বাচঃ প্রয়োশঃ জনত! জনসমূহস্তস; অথং 
বিপ্লাবয়তি নাশয়তীতি তথা1। যশ্মিন্ বাণ্থিসর্গে অবদ্ধবত্যপি অপশবাঘিযুক্তে- 
ইপি প্রতিশ্নোকম্ অনন্তস্ত যশস! অঞ্কিতানি নামানি ভবস্তি। তত্র হেতৃঃ যত্যানি 
নামানি সাধবো! মহান্তঃ বক্তরি সতি শৃণৃস্তি শ্রোতরি সতি গৃণত্তি অন)দ। 
তু স্বয়মেব গায়ত্তি কীর্তযন্তীতি ॥ ১১। 

"শীপনী |] 

জনতেতি ৷ তন্য সমূহ? (প'ং ব্যাং ৪1২৩" হুং) ইতাধিকারে গ্রামজনবন্ধুভ্যস্তল্ 

(পাঁং ব্যাং ৪। ২। ৪৩) ইতি সুত্রে জনশব্দাৎ সমুহীর্থে তল্প্রতায়ো বোদ্ধব্য; ॥ ১১। 
এসপি পোপ পপ ত সপীপাশপশী টির 

[ চিক ।] 
প্রতিশ্রোক্ম্ অপশব্যুক্তেইপি বাঁচঃ প্রয়ৌগেহপি ভগব্দ্যশঃ অন্তি চেস 

এব বাণ্থিসর্গ;। তমেব সাঁধবঃ শৃণুস্তি গায়ন্তি গৃণত্তি হসস্তি চ॥ ১১ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী | ] 

তদেলং ব্যতিরেকেণ ভদযশঃ স্বত্ব! অন্বয়েনাপি ক্তৌতি | স বাচাং প্রয়োগো 
জনপরম্পরায়। অপি অঘবিপ্রবো যন্মাৎ তথাবিধঃ। কীদৃশোহপি যন্মিন্ 
শ্লোকং শ্লোকং বর্ণনং বর্ণনং প্রতি অবদ্ধবত্যপি ততভ্ৎচ্ছে শকমীব্রযৎকিঞ্চিৎ- 

প্রতীতসক্কেতাদিত্বাদসম্যগর্থবৌধকেহপি তন্ত যশোবর্ণনলেশসংযোজিতাঁনি 
নামমাত্রাণি সন্তি ন তু বর্ণনচাতুর্যাণি তাদুশোহপি । অহ তস্ত নামাভাসমাত্র- 
দিদ্ধজনতাঘবিগ্লবমাত্রত্বং কিয়ন্নাম মাহাত্যং যত্তাদৃশক নিষ্ঠবাণ্িসর্গময়মপি যশঃ 
সাধবঃ পুর্বোক্তপ্রোজ্ঝিতকৈতবা অপি ভক্তাঃ পরমানন্দাবেশাৎ বিবিধত়ানথু- 
শীলয়স্তীত্যাহ হচ্ছণৃক্তীতি ॥ ১১ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্ত্রবস্তাঁ |] 
ব্যতিরেকেণোঁজী! অন্বয়েনাহ তদ্বাগিতি। স চাঁসৌ বা্থিসর্গো বাচঃ 

গ্রয়োগশ্চেতি স জনতায়াঃ জনসমূহস্তাঘং বিপ্লাবয়তি নাশয়তীতি স প্রতি- 

আছে, তাঁহ। অপশবাদিযুক্ত হইলেও জনসমূহের পাপরাশি 
নাঁশ করিয়! থাকে । কারণ সাধুগণ এ পবিত্র নাম (বস্তা 
উপস্থিত থাকিলে ) শ্রবণ, (আত। উপস্থিত থাকিলে) গান 
এবং (উভয়ের অভাবে স্বয়ংই) কীর্তন করিয়া থাকেন ॥১১॥ 

গা 



নৈফরযপ্যযুতাবনর্ং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরপ্রনমূ। 
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে নচা্পিতং কর্ম যদপ্যকারণযৃ।১২॥ | 
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মরি « 

শ্ীমন্তাগবতম্ [ ১স্কং--৫ অং। 
সি পি লি নাস লি পিসি লা পা ডি গছ ভাটি রি পাস জা করন বসত 

নিরঞ্লনং নৈষবন্দ্যম্ অপি জঞানম্ অছ্যুতভাববর্জিতং (চেৎ) অলং ন শোততে। (তদ1) 
শঙ্বং অভদ্রং (কর্ণ), যৎ চ অপি অকারণং কর্ম, ঈশ্বরে ন অর্পিতং কৃত; পুন; (শোভতে) 1১২) 

সি পপ 

| শ্রীধরস্বা'মী।] 

ভক্তিহীনং কন্মন ভাঁবৎ শৃন্তমেবেতি কৈুতিকন্ঠায়েন দর্শয়তি নৈষধন্্- 
মিতি। নিষশ্ম ব্রহ্ম তদেকাকা রত্বানিকম্মতারূপং নৈষকপ্ধ্যম। অজ্যতে অনেন 

চি স্পা 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবন্তী |] 

৮ 

শ্লোকমবদ্ধবত্যপি বন্ধোইপি গাটঃ শিথিলো৷ বা ককাপি শ্রোকে ঘত্র নাস্তি কিং : 
পুনরলঙ্কারাদিরিতার্থঃ। অপশন্ববতাগীতি স্বামিচরণাঃ। তথাঁড়ীতেহপি মত্র 
বাগ্থিসার্গ উপাখ্যানে নাঘানি সন্তি। কিঞ্চ যদ্বদেবোপাখ্যানং শৃস্তিস্রত্বাপি 

 পুনর্গারস্তি দীন্ধাপি পুনগর্ণন্তি ন তু ভৃপান্তীতি ভাবঃ। বদ বন্তরি সতি 
শৃণৃত্তি শ্রোতরি সতি গৃণন্থি অন্তদ! স্বয়ং গায়স্তি ॥ ১১। 

পাশপাশি 

উপাধি-রহিত অভেদাত্মক ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবস্তাব-বিবর্জিত 
হইলে সম্যক শোভা পায় না; স্তরাঁং সাঁধনকাঁলে ও ফল- 
কালে ছুঃখরূপ কাম্যকন্মন বা অকাম্যকর্্ম ঈশ্বরে অনর্পিতি 
হইয়া কিরূপে শোভ! পাইতে পারে !-_অর্থাৎ ষণ্দার| জীব 
ংসারে জড়িত হয়, বে জ্ঞান দেই উপাঁধির নিবর্তক বলিয়! 

নিরঞ্জন, এবং নিষ্তিয় ত্রন্মের মহিত আকারগত কোন ভেদ 
নাই বলিয়! যাহ! ব্রন্মভাবস্বরূপ, অতএব যাঁহাঁকে নৈ্্ঘ্য 
জ্ঞান বল! যায়, তাহাঁও ভগবানের প্রতি ভক্তি-বিবর্জিত 
হইলে সম্যক্ শোভা! পায় না-_অপরোক্ষ জানরূপে সম্যক্ 
পরিণত হইতে পারে না। সুতরাং যাহার প্রবৃত্তি কোন 
কারণকে লক্ষ্য করিয়া নহে, সেই নিক্ষাম কর্দ্মও যদি ঈশ্বরে 
অর্পিত না হয়, তাহা হইলে তাহা যে শোভা পাইবে না, 
তাহাতে বিচিত্র কি? সাধনকালে ও ফলকালে দুঃখরূপ 
কাম্যকর্মের ত কথাই নাই ॥ ১২॥ 



১ স্কং--৫ অং।] শ্রীমপ্তাগবতমূ। ১৯৭1 

| ভ্রীধরশ্বামী | ৃ 
ইত্যপ্রনমুপাধিস্তপ্নিবর্তকং নিরঞ্জনম্। এবনভৃতমপি জ্ঞানম্ অচাুতে ভাবে! ভক্তি- 
সতদ্বর্জিতং চেদলমত্যর্থ, ন শোভতে সম্যক অপবোক্ষায় ন কল্পতে ইতার্থঃ। তদা 
শন্বৎ সাধনকাঁলে ফলকালে চ অভদ্রং ছুংখরূপং যখ কাম্যং কল্প যদপ্যকা- 
রণমকণম্যং তচ্চেতি চকারস্তান্বয়ঃ তদপি কর্ণ ঈশ্বরে নার্পিতং চে কুতঃ 
পুনঃ শোভতে বহিমুখত্বেন সত্বশে,ধকত্বাভানাঁৎ ॥ ১২। 
পিপাসা পাশা পা পাপা পা পসিত ও পাপীপিীপসি পািসপীিশীতি পপ পাপা  ত ৩৮ পিস শি টি সিল লিপ পা | পিসী পাপী ০ উজার 

[ দ্রীপনী।] 

নৈকষম্মামিতি | নিষ্ষন্দণো মোক্সদ) সাধনং বা নৈঙর্দ্যম্॥ অজাত ইনি । অজ্যাতে 
অক্ষাতে ইত্যর্থঃ ॥ ১২--১৪ ॥ 

পা্পাস্াহিল সিপাস্সাতিস্পিসপাসপি সস পক সিিস্পান্পি নি সাম্য 

| চুণিকা। ] 
নৈষ্র্্যামপি জ্ঞনং ভক্কিহীনং চেদত্যর্থ, ন শোঁভতে কুতঃ পুনরীশ্বরে 

নার্পিতং ছুঃখরূপং কাম্যং কন্ম শোভেত ॥ ১২ ॥ 

| গ্রজীবগোস্বাম। | ] 
তদেবং হরিঘশোবর্ণনোপলক্ষিতভ।ক্ততো ব্রহ্মজ্ঞানস্তাপি নুনত্বে নকাম- 

নি্ষামকন্মগোনূঠনত্বং কিমুতেত্যাহ নৈ্ষদ্্যমিতি তৈ£ | ১২ ১৩ ১৪ ॥ 
€ স্পা পিক 

ৃ [শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী। ] 
;.. ন কেবলং বচোনাত্রমেব তক্তিন্িতং ব্যর্থম অপিতু শ্রোতবচস।পি প্রতি-- 

পাদামপরোক্ষং জ্ঞানমপি ভক্তিরহিতং ব্যর্থ, কিমুত পরোক্ষং জ্ঞানং কিমুত- 
তরাং নিষ্কানকম্ম কিমুততমাং সকামকর্খ ব্যর্থমিত্যাহ নৈষন্ম্যমিশ্তি। অচ্যুতে 
ভাঁবশ্চিদাঁনন্ববিগ্রহন্বভাবনযকা। যা ভক্তিস্তদ্বজ্জিতং চেজ্জ্ঞানং ন শোভতে । 
তেন তস্মিন মাঁয়াশবলতালক্ষণাঁপকর্ষভাঁবনয়া ভক্কিসত্বেঘপি মোক্ষসাধকং 
ন তবতীত্যর্থঃ। কীদৃশম্ অলম্ অতিশয়েন নিরঞ্জনম্ অঞ্জনমুপাধিরবিদ্যা তদ্- 
রহিতমপরোক্ষমপি কিং পুনঃ পরোক্ষমিত্যর্থঃ | ন চ বাচ্যমুপাধ্যভাবে মোক্ষ- 
স্তাসস্তাবন। নাস্তীতি। ভগবতোইচিন্ত্যশক্ত্যা নষ্টন্তাপ্যুপাঁধেঃ পুনঃপুনঃ প্র- 
রোহাং। ভথাহি বাসনাভাষাধৃতং পরিশিষ্টবচনম্-_জীবনুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং 
যান্তি কম্মতিঃ। বদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিন ইতি । তত্রৈবান্তত্র চ--. 
জীবনুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে কচিৎ সংারবামনাম। যোগিনে! ন. বিলিপ্যস্তে 
কর্মমভির্ভগবৎ্পরা ইতি । তথা! জ্ঞানাগ্রিঃ সর্ধকম্মীণি তম্মসাঁৎ কুরুতেহর্জুনেতি 
জঞানকাধ্যং নৈষ্ষন্্যমপি ন শোভতে। তথাহি রথযাত্রা প্রসঙ্গে বিষুডক্তি- 
চন্ত্রোদরধৃতং পুরাণাস্তরবচনম্-_নাহ্ুব্রজতি যো মোহাদ্ব্রজন্তং জগদীশ্বরম্। 
জ্ঞানাগ্রিদগ্ধকর্্মাপি স ভবেদব্রক্গরাক্ষম ইতি। অতএবাণ্রে বক্ষ্যতে-_-আরুহ্ 



৮১৯৮, শ্রীমপ্তাগবতমূ। [১স্কং--৫ অং। 
২ বু কাছ (ছি করি এমি চি লস শি রসি তি স্টিল লা ঠাক পাস সি লস শি লীন তি লো কাত জো পিসি কস বসি ৯ টপস, চা বর লসর এক্স আনি সি জা পল লো চি পিপিপি লাস লিলি 

অথো! মহাভাঁগ ভবানমোঘদূক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো৷ ধৃতব্রতঃ 
উরুত্রমস্তাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্দিচে্িতম্ ॥১৩। 

অথো! (হে) মহাঁভাগ ! (ষতঃ) ভবান্ অমৌধঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতঃ ধৃতব্রতঃ; (অতঃ) 

অথিলবন্বমুক্তয়ে উরুক্রমস্য তত বিচেষ্টিতং সমাধিন। অনুম্মর ॥ ১৩ ॥ 

[শ্রীধরন্বামী 1] 

তদেবং ভক্তিশৃন্তানি জ্ঞানবাক্চাতৃষ্যকম্মকৌশলানি বার্থীন্যে যতঃ 
অতো হরেশ্চরিতমেবানুবর্ণয়েত্যাহ অথো ইতি । অথে। অতঃ কারণাঁৎ। অমোঘ। 
যথীর্থা দৃক্ ধীর্ষন্ত। শুচি শুদ্ধং শ্রবো যস্ত। সত্যে রতঃ | ধৃতানি ব্রতানি যেন। স 
ভবাঁন্ এবং মহাঁগুণস্তাবৎ। অত উরুত্রমস্য বিবিধং চেষ্টিতং লীলাং সমাধিনা 
চিত্ৈকাগ্র্যেশ অখিলম্ত বন্ধন্ত যুক্তয়ে ত্বমনুস্মর স্মত্বা বর্ণয়েত্যর্থঃ। এতচ্চ 
বাক্যান্তরমিতি মধ্যমপুরুষ প্রয়োগে। নানুপপন্নহ ॥ ১৩ ॥ 

| [ চুণিক1।] 
অতো হে মহাঁভাগ ত্বং বথার্থধীরমি তস্মাদখিলস্ত বন্ধমুক্তর়ে ভগবল্লীলাং 

চিত্তৈকাগ্রোণ স্বৃত্বা বর্ণয় ॥ ১৩। 
পপ পাপ কপ পরপর পপ পপ পপ পা 

| শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা |] 
কচ্ছেণ পরং পদং ততঃ পতস্ত্যধোনাদৃতধুষ্মদজ্ঘ,য় ইতি। জ্ঞাঁনস্তাপাচ্যুতভাব- 

'বজ্জিতত্বে তন্মিন্ ভগবতি মাঁয়াময়ত্বভাঁবনাদিলক্ষণোইপরাধে! ছুনিবার এব । 
এবঞ্চ যদি তাদৃশভক্তিহীনং জ্ঞানমপি বিফলং তদা কুতঃ পুনঃ শশ্বৎ ফলকালে 
সাঁধনকালে' অভদ্রং ছঃখরূপং কন্ম প্রবৃত্তিপরং যদপ্যকারণং নিবৃতিপরঞ্চ কর্ম 
ঈশ্বরে অনর্পিতং সৎ ন শোভতে সাফল্যার ন ভবতীতি ॥ ১২ ॥ 

সত্যং তর্হাচ্যুতে ভাঁব এব সর্বোৎকষ্টত্বেন তবাঁভিমতঃ স চ তন্নামলীলা- 
কীর্তনশ্রবণাদিভিরেব ভবতি তত্র নাম রামকুষ্েত্যা্ি প্রসিদ্ধমেব লীলা 
কীদৃশী তবাভিমতা৷ তামুপদিশেত্যপেক্ষায়ামাহ অথে! ইতি । অমোঘদৃক্ অব্যর্থ- 
জ্ঞানঃ শুচি শুদ্ধং শ্রবে! যশ যস্ত তথাভূতো। ভবান্ ভবতি। অতঃ সত্যে রতো 

পেপাল পিপিসিপিপাশিপপীশিপীিশিস পি 

মহাভাগ ! (পরাশরনন্দন !) তুমি অমোঘদৃষ্টি, নির্্মল- 
যশঃসম্পন্ন, সত্যরত ও ধৃতব্রত ;_-অতএব এক্ষণে তুমি 
অখিলবন্ধন মোচনের নিমিত্ত সেই বিপুলবিক্রম মহাপুরুষ 
বাস্থদেবের বিবিধ চরিত্র একাগ্রচিত্তে স্মরণ করিয়। বর্ণন 
কর ॥ ১৩॥ 

০৪ 

আনিস সিসিক পসস্সিপি সিল ০টি ও খপ সি সসিশি তি 
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ততো হন্যথ। কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ 

পৃথগৃদৃশস্তৎকৃতরূপনাঁমতিঃ। 
ন কহিচিৎ কাপি চ ছুগঃস্থিতা মতি- 

লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদঘ্ ॥ ১৪ ॥ 
ততঃ পৃথগ্দৃশঃ অন্যথ। য কিঞ্চন বিবক্ষতঃ (জনন্য) তৎকৃতরূপনামভিঃ দুঃখিত মতিঃ 

বাতাহতনৌ ইব কহি"টৎ ্কাপি চ আম্পদং ন লভেত ॥ ১৪ ॥ 

| শ্রীধরস্ব(মী |] 

বিপক্ষে দোষাস্তরমাহ ৷ তত উরুক্রমবিচেষ্টিতাঁ, পৃথগ্দৃশঃ অতএবান্থ 
গ্রকারাস্তরেণ বৎকিপ্িদর্থান্তরং বিবক্ষতঃ তয়! বিপক্ষয়! কৃতৈঃ স্ফুরিতৈঃ রূপৈঃ 
নামভিশ্চ বক্তব্যত্বেনৈবোপস্থিতৈঃ ছুঃস্থিতা অনববন্থতা সতী মতিঃ কদাচিৎ 
কাপি বিষয়ে আম্পদং স্থানং-; লভেত। বাতেনাহ৩। আঘৃণিতা নৌরিব। 
তছ্ক্তং গীতাস্-ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধিরেফেহ কুরুনন্দন। বহুশাখ।  হানস্তাশ্চ 
বুগ্য়োহব্যবসারিনামিত্যাদি ॥ ১৪ ॥ 

 শ্রীবিশ্বনাথচক্রব্তা | ] 
দৃঢ়ব্রতশ্চ সন্ অখিলাঁনাঁং জনানাম্ অখিলম্ত বন্ধস্ত ব! বিমুক্তয়ে তস্ত বিবিধং 
চেষ্টিতং লীলাং সমাধিনা চিত্তৈকাগ্র্েণ ম্মর। লীল! হি ৬ক্তিমতি শুদ্ধে চিত্তে 
দ্বয়মেব স্ফরতি তণ্যাঃ স্বগ্রকাশত। দনত্তত্বাদতিরহস্তত্বাদন্তথ। কেনাপি বন্তুং , 
গ্রহীতুং চাশক্যত্বাদিতি ভাবঃ। স্ৃত্বাচ বর্ণয়। তদৈবামোঘদৃকৃত্বং শুদ্ধশ্তম্ 
অন্তথা নৈবেতি ভাবঃ। বদ্ধ অমোঘে দুশৌ নেত্রে যস্ত শুচিনী আবসী কর্ণে+ 
যস্তেতি কাচিৎ লীলা নেত্রাভ্যাং দৃষ্টা কাচিৎ কর্ণাভ্যাং শ্রুতা চ তথা 
সত্যরত ইতি ধৃতরত ইতি আপক্তিনিশ্চয়স্থচিতাভ্যাং মনোবুদ্ধিভ্যামপি 
কাচিদতিরহ্ন্তা অদৃষ্টাশ্রতাপ্যবকলিতৈব সা সা সম্প্রতি চিত্ৈকাগ্র্যেণ ন্্ধ্যতাং 
স্বত্ব! চ বর্ণযতাম্। অত্রান্ন্মরেতি মধ্যমপুরুযো বাক্যভেদাৎ ॥ ১৩ ॥ 

__ ভগবচ্চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, পৃথগ্দর্শী 
হইয়া, অন্যপ্রকারে অপর যে কোন বিষয় বর্ণ ন করিতে : 
ইচ্ছ। করিলে, মেই ইচ্ছা যে সকল নাম ও রূপের স্ফর্তি 
করিয়া দেয়, তদ্দারা বুদ্ধি অনবস্থিত হইয়া বায়ুবলে রন 
মান! নৌকার ন্যায় কোন কালে কোন বিষয়েই স্থিরত! বা 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পাঁরে না ॥ ১৪ ॥ 

স্টল লা সিসি সিল সি উস সত সি সপাস্ সত উপািটাসিপী সিসি সা সিসি ডা সক সাপ াসসিী খল 



শ্রীম্ভাগবতমূ । তত 

1 জুগুপ্নিতং ধর্মকুতেহনুশীসতঃ 

স্বভাবরক্তস্ত মহান্ ব্যতিক্রম | 
যদ্বাক্যতো! ধন্দম ইতীতরঃ স্থিতে! 
ন মন্যতে তম্ত নিবারণং জন ॥ ১৫ ॥ 

স্বভাবরক্তস্ত ধরন্সকৃতে জুগুপ্সিতম্ অনুশাসতঃ 'ং তব) মহাঁন্ ব্যতিত্রম: । যদ্বক্যতঃ 

ধঙ্দঃ ইতি স্থিত; ইতরঃ জনঃ তস্য নিবারণং ন মন্াতে ॥ ১৫ ॥ 

[ শ্ীধরস্থামী। ] 

তদেবং হরিযশো! বিন! ভারতাদিযু ক্ৃতং ধর্াদিবর্ণনম্ অকিঞ্চিৎকর- 
মিত্যক্তং প্রত্যুত বিরুদ্ধমেব জাতমিত্যাহ | জুগু্লিতং নিন্দ্যং কামাকম্মাদি 

[ চুণিক। | ] 

অন্ত! হরিচেষ্টিতাঁৎ পৃথগ্দৃশঃ পুংসঃ মতিঃ ক্কাপি বিষয়ে স্থানং ন লভেত 
যগা বাতেন আহতা! নৌঃ তদ্বৎ ॥ ১৪ ॥ 

[ শ্ীবিশ্বনাথচক্রবর্তাঁ | ] 

অন্বয়েনোক্। ব্যতিরেকেণাহ তত ইতি । তত উরুক্রমচেষ্টিতাৎ অন্তথ! যৎ 
কিঞ্চনাপি কিং পুনর্বহু বিবক্ষতঃ বক্তশিচ্ছতোইপি কিং পুনর্ধদ্তঃ বদতোহপি 
কিং পুনস্তন্ুখাত শ্রত্বা তদনুতিষ্ঠতঃ। সর্বত্র হেহুঃ পৃগ্দরশঃ | তচ্চেষ্টিতাৎ 
পৃগগ্বস্তন্তেব দৃক দৃষ্টিস্তাৎপণ্যযং যস্ত তন্ত। অতন্তৎ্কতৈ রূটৈনিরপণীদ্ৈরর্ঘৈ 
নামভিন্তদ্বাচটকঃ শন্দৈশ্চ ছুঃস্থিতা অনবস্থিত। মতিঃ। কদাচিদপি কালে। কাপি 
দেশে । আম্পদং স্থানম্। বাতাহতনৌরিনেতি বাতেন ঘূর্ণয়িত্বা নানাস্থানং নীত্বা 
আহতা ব্যাহত অস্ততে। নিমজ্জতে এব বথা তথ। তৈজ্ঞণনকন্মমকাব্যকৌশ- 
লাদিভিরিতি ॥ ১৪ ॥ 

তুমি স্বপ্রণীত ভাঁরতাদি গ্রন্থে, স্বভাবত কাম্যকন্মানুর্ক্ত 
ব্যক্তিদ্িগকে, নিন্দনীয় কাম্যকন্ধমাদি ধন্মার্থ উপদেশ করিয়। 
অত্যন্ত অন্যায়াচরণ করিয়াছ। কারণ, প্রাকৃত জনগণ তোমার 

পদিষ্ট এ সকল কন্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়! স্থির বিশ্বীস 
করিয়া! লইবে ; অন্যান্য তত্বজ্ঞানীর নিবারণ মামিবে না; 

॥ এমন কি, তুমি স্বয়ং নিবারণ করিলেও আর তাহারা শুনিবে 
£ না; অথবা বেদেক্ত নিষেধবাক্যও গ্রাহ্য করিবে না ॥ ১৫ ॥ 
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নস্ট 
শিস, কেহ চস. টি এসএ 

*. [ভ্রীধরহ্খামী। ] 

হ্বভাবত এব রক্তস্য তত্র রাঁগিণঃ পুরুষস্য ধর্মকৃতে ধর্্ার্থম্ অন্ুশাসতর্ভব 
মহানয়ং ব্যতিক্রমঃ অন্যাঁয়ঃ। কুত ইত্যত আহ। যস্য বাঁক্যতোহয়মের সুখ্যো 
ধর্ম ইতি স্থিতঃ ইতরঃ প্রাককতো। জন: তস্য ক্াম্যকর্শীদেঃ অন্যেন তত্বজ্ঞেন 
ক্রিয়মাণং নিবারণং স্ব়মেব ব। ত্য] ক্রিয়মাণং যদ্বা ন কর্্মণ। ন প্রজয়া 
ধনেন ত্যাগেনৈকেহমৃতত্বমানশ্ুরিত্যাদিশ্রত্য। ক্রিয়মাণং নিবারণং যথার্থমেত- 
দিতি ন মন্যতে কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গ।নধিকৃতবিষয়ং তর্দিতি কল্পয়তি | তহুক্কং 
মতাস্তরোপন্যাসে ভট্টেঃ_-তত্রৈবং শক্যতে বজ্তুং যেহন্ধপনঙ্গ,াদয়ো নরাঃ। 
গৃহস্থত্বং ন শক্যন্তে কর্তং তেষামযং বিধিঃ॥ নৈষ্িকক্রদ্ষচধ্যং বা পরিব্রাজক তাঁপি 
বা। তৈরবশ্তুং গ্হীতব্যা তেনাদাঁবেতছ্চ্যতে ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥ 

[ দীপনী |] 

ন কর্মণেতি। কৈবল্যোপনিষদি চতুর্থব্রাঙ্গণমূ। তত্র ধনেনেত্যত্র টিনের 
ষঙ্গঃ। একে ম্হাঁজানঃ । আনশুঃ আন।শরে প্রাপ্তাঃ ॥ ইতি প্রীমচ্ছঙ্করানন্দস্বামী ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ ১ 

[ চুরণিকা।] 
কিঞ্চ ভারতাদিযু কাম্যে কর্দ্দণি স্বভাবেন আসক্তস্ত পুংসঃ ধর্মার্ঘং ভদেব 

কাঁম্যকন্াদি কথয়তস্তব নহানন্যায়ঃ। যতন্বদুজং ধন্দ্ন ইতি মন্বানো! জনন্তত্বজ্ঞেন 
ত্বয়া ক্রিরমাণং নিবারণং ন মন্যতে ॥ ১৫ ॥ 

[প্রীজীবগোস্বামী | ] | 
তদেবং হরিষশো গৌণীক্ৃত্য ভারতাদিযু কৃতং জুগুপ্সিতকাম্যকর্ম্মাদি- 

বর্ণনপ্রাচূর্যং লোকানাং তদেকনিষ্ঠত্বায় জাতমিত্যাহ জুগুক্সিতমিতি। 
স্বভাবরক্তস্ত অনাদিবিষয়বাসনয়! শ্বভাবত এব কামনাপরশ্য পুরুষস্ত ধর্মকতে . 
ভগবদ্ধন্মর্পর্য্স্তস্ত নিফামস্ত ধর্মস্ত ক্কৃতে ভগবন্ধন্্মমেব তত্র পর্যবসাক়য়িতুমন্থ 
নিরস্তরমেব নিন্যং কাম্যং কর্ম শাসত উপদিশতো ন তু বেদে প্রবর্তনার্থং 
ততপ্ররোচনয়া যৎ কিঞ্চিদনূদ্য মুহরপবদতঃ কম্তচিদন্তস্তাপি মহান্ ব্যতি- 
ক্রমে! বেদতাৎপর্য্যলজ্বনেনান্ঠাঁয়ঃ স্তাঁৎ ভবতঃ স্তাদিতি তু কথং ক্রবাণীতি 
ভাবঃ। নন্থু বেদেইপি তাদৃক্কাম্যকর্্মকথনস্ত নিরস্তরত। দৃশ্যতে তত্রাহ 
যন্বাক্যত ইতি । যস্ত ত্বদ্ধিধস্য বাক্যতো! ছুরূহবেদার্ঘনির্ণা়কাদ্বাঁক্যাঁৎ বচন- 
মাত্রা কিমুত ব্রন্গলোকপ্রসিদ্ধশতকোটিবিস্তরপুরাণেতিহাসতঃ স্থেচ্ছয়।৷ যেন 
সংগৃহীতাৎ তত্বদ্বাক্যাদিতরে! জনন্তদেব কর্তব্যমিতি পরামুষন্ স্থিতে৷ যত্র 
নিশ্চলঃ স্তাৎ তস্য তদ্দিধস্ত নিবারণমন্তথাবস্তৃতয়। চিস্তনং তব হল্পতমবাক্যে- 

নান্যস্য প্রচুরতমবাক্যেনাপি ন মন্যতে। যন্মাত্তব শিষ্যাণামপি জৈষিন্যা- 
দীনাম্ অন্য! প্রপত্তি্দ শ্াতে। তল্মাৎ প্রবৃত্বং নিবৃত্বঞ্চ ধর্মং পরিত্যজ্য 

২৬ 



শ্রীমন্ভাগবতম্। [১ সং অং। 
সত ২২ পা জিলীসিসিতীছ লি নীল তািলিিসসসিনিলাস লি্চরসি পািত তি পার এ তি তি লাস্ছিলীসিঠি পিসি পি তত পি পাস? তীষতি পী পানি তীষ্ছি সি সি কাস্ট সুরেশ এসির ও 

্ বিচক্ষণোহস্তর্থতি ত বেদিত্বং বিভো- 

রনন্তপাঁরস্ত নিরৃতিতঃ স্থখমূ। 

প্রবর্তযাঁনস্য গুণৈরনাত্মন- 

স্ততো! ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভো ॥ ১৬। 
বিচক্ষণং (জনঃ ) নিবৃত্তিতঃ অস্য অনন্তপারস্য বভোঃ সথখং বেদ্িতুম্ অর্থতি। ততঃ (হে) 

বিতো ! ভবান্ অনাজ্মনঃ গুণৈঃ প্রবর্তমানস্য (জনসা ) (বিভোঃ ) চেষ্টিতং দর্শয় ॥ ১৬ ॥ 

[শ্ীজীবগ্বোস্বামী। ] ] 

নিবৃত্ততর্ধৈরুপগীয়মানাদিত্যাদিরীত্যা সর্কেষাং সর্বাপচ্ছমকং কাম্যঞ্চ যপ্তগবদ্- 
যশস্তদেব বর্যতামিতি ভাবঃ। অতো! ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম 
সঙ্গিনাম। জোবয়েৎ সর্ধকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্িতি ্রীগীতাবাকান্ত 
জঞানাছ্যপদে্ট বিষয়মেব নত ভগবদ্ধম্মমহিমজ্ঞত্বাদূশবিষয়ম্। তদুত্তং শ্রীম- 

দজিতেন-_স্বয়ং নিঃশ্রেয়ং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কন্ম হি। নরাতি রোগিণো- 
ইপথ্যং বাঞ্ঘতোহপি ভিষকৃতম ইতি। তাদুশোপদেশে সর্কেষামেব পরম- 
বিশ্বাসাম্পদত্বািতি ভাঁবঃ ॥ ১৫ ॥ 

[ ভীবিশ্বনাথচত্রবর্তী | ] 
নঙ্গ ময়া ভগবদ্যশ এব গ্রাহকিতুং ভারতাদিশীন্ত্রং কৃতম্। কিন্ত কামি- 

লোকানাং ভগবন্তক্তিমনিচ্ছুনাং শাস্ত্রে গ্রবর্তনার্থমেব প্রথমং গ্রাম্য স্খগ্রক্ষেপো 
দত্তঃ। ন তু মে তত্র তাৎপধ্যম্। মুনিবিবক্ষুর্ভগবদ্গুণানাং সথাপি তে ভাঁরত- 
মাহ কষ্কঃ। যন্মিন্ণাং গ্রাম্যন্থথানুবাদৈর্মতিগৃ হীতান্ু হরেঃ কথায়ামিতি 
বিছুরোক্তিরেব প্রমাণমিতি চেৎ। সত্যম্। উপকারে প্রবৃত্তাৎ ত্বত্ত এব লোকানা- 
মপকার এবাভূদিত্যাহ জুগুগ্লিতমিতি | ধর্মমকৃতে বিছুরোক্তন্যায়েন ভগবদ্ধন্্- 
গ্রহণার্থমেব জুগুপ্সিতম্ অন্থশাদতঃ কাম্যধর্মান্ূপদিশতত্বত্ুঃ সকাশাদেব 
স্বভাবরক্তস্য বিষয়েষৃ্পন্তিত এব রাগিণে! লোৌকস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ উপগ্নবে 
জাত: । কুত ইত্যত আহ্ যদ্বাক্যতে। বেদব্যাসবাক্যতো ধন্ম ইতি ইতরঃ 
প্রাকৃতো জনঃ দেবান্ পিতৃন্ সমভ্যচ্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাঁগিত্যাদি- 
বিধাবেব স্থিতঃ তদ্য ধর্মস্য নিবারণং সব্বধন্মীন পরিত্যজ্য মামেকং শরণং 
ব্রজেত্যার্দিবাক্যেন ক্রিয়মাণং ন মন্যতে কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গানধিকৃতবিষয়- 
মেতত্বাক্যমিতি কল্পয়তি। তছুক্তং মতান্তরোপন্যাসে ভট্টেঃ-_তত্রৈবং শক্যতে 
বজুং যেহন্যে পঙ্গ'াদয়ে! নরাঃ। গৃহস্থত্বং ন শক্যস্তে কর্তূং তেষাময়ং বিধিঃ ॥ 
নৈষ্টিকং বর্রধ্যং বা! পরিব্রাজকতাথ বা। তৈরবশ্যং গৃহীতব্যা তেনাদাঁবেত-. 
ছুচ্যতে ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥ 



সস 

১ ৫ অং।] ্ীমন্ভাগবতমৃ। ২০৩ 

* [জ্রীধরস্বামী |] 
নন যদ্যেবং প্রবৃতিমার্ো নিন্দ্যতে তহি নিবৃতিমার্গে সর্ধক্রিয়াত্যাগেনৈব 

পারমেশ্বরন্ধস্বরপান্ভৃতিঃ কিং তর্যশঃকথনেনাপি তত্রাহ। বিচক্ষণোহততি- 
নিপুণঃ কশ্চিদেব নিরৃতিতঃ- সর্বক্রিয়ানিবৃত্ত্যা অস্য বিভোঃ সুখং নির্বিকল্পক- 
সুখাত্বকং স্বরূপং বেদিতুং জ্ঞাতুমর্ঘতি। ন পুনরবিচক্ষণঃ প্রবাতত্বভাবঃ | 
বিভূত্বে হেতুঃ ন অস্তঃ কালতঃ পারঞ্চ দেশতো যস্য তস) বিভোশ্চেষ্টিতং ততঃ 
কারণাৎ হে বিভো৷ অনাত্মনো দৌখাদ্যভিমানিনঃ অতএব গুণৈঃ সন্থার্দিতিঃ 
গ্রবর্তমানস্য জন্য দর্শয়। ভবানিতি তমিত্যর্থঃ | ভবন্িতি পাঠে তু সঙ্থো- 
ধনম্ ॥ ১৬ ॥ 

[ চুণিক।] 
বিচক্ষণঃ পুরুষস্ত কর্ম্মনিবৃত্ত্যা ভগবংদ্বরূপং জ্ঞাতুম্ অরৃতি ন. প্রবৃতিত্বতাঁব- 

বান। অতএব গুণৈঃ প্রবর্তমানস্ত জনন্ত হরেশ্চেষ্টিতং দর্শয় ॥ ১৬ ॥ 

[ প্ীজীবগো স্বামী । ] * 

পূর্বমভিপ্রেতং যশোবর্ণনমেব স্পষ্টমুপদ্দিশতি বিচক্ষণ ইতি। বিচক্ষণো 

ভবাঁন্ ইত্যন্বয়ঃ। হে বিতো যতো| বিচক্ষণ ভবান্ সর্বতো! পিবৃত্তিপূর্ববকমস্য, 
বিভোঃ শ্রীভগবতঃ সম্বন্ধি হ্ুখং ভক্তিরূপং বেদিতুমর্তি যোগ্যো ভবতি ততো! 
হেতোরনাত্মনঃ পারমার্থিকবুদ্ধিহীনস্য অতএব গুণৈবিষয়েস্তৎনুখেন প্রবর্তমান- 
স্যাপি জনপ্য তে তস্া চেষ্টিতং লীলামেব ত্বং বর্ণয়। নিবৃত্ততর্ষৈরূপগীয়মানা: 
স্তবৌষধাচ্বোব্রমনোহভিরামাদিতি তস্যাপ্যনায়াসেন তৎনুপ্রাপ্তয.গণত্তেঃ 
ততো নিবৃত্তানাং তু স্থুতরামেব তদুভূতং ভবেদিতি ভাবঃ। ভবস্মিতি পাঠে 
সম্বোধনম্। ততশ্চ বিচক্ষণো যো ভবতি স এব সর্ববিষয়নিবৃত্য। ভজনান্তরেণ 
যদস্য ভক্তিরপং স্ুখং তদ্বেদিতুমর্তি। অতে। যদ্যপি স সংহিতাং তাগবতীং 
কৃত্বানুক্রম্য চাঁত্ুজম্। শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিমিতি তথা হিত্বা 
্বশিষ্যান্ পৈলাদীন্ ভগবান্ বাদরায়ণঃ। মং পুত্রায় শাস্তায় পরং গুহমিদং 
জগাঁবিতি তশ্তিব মুখ্যাধিকারিত্বমুক্তং তথাপি নিবৃত্ততর্ষৈরিত্যাদ্দি গ্তায়েন 
গুণৈঃ প্রবর্তমানস্যাপি হিতার্থং তস্য চেষ্টিতমেব দর্শয়েত্যাদি পূর্ববব ॥ ১৬ 

[ প্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তাঁ ।'] 
কিঞ্চনতদপি ত্বং ধর্মীস্তরং বিনিন্দ্য ভগবদ্যশ এব বর্ণয়েত্যাহ, বিচক্ষণ 

ইতি। ইতরঃ গ্রাকৃতে। বিবেকশূন্যো জনঃ স্থিত ইত্যুক্তমূ। বিচক্ষণঃ বিবেকী 
জনন্ত অন্ত বিভোঃ স্ুখং নিবৃত্তিতঃ তদিতরগ্রীম্যন্থখনিবৃত্ত্যা বেদিতুমর্ৃতি। 
তত্র হেতুরনস্তপারস্ত ন অন্তঃ কালতঃ পারঞ্চ প্রমাণতো যস্ত তস্য। তেন 
সাস্তাদয্সগ্রমাণাচ্চ বিষয়নুখামিবৃত্য অনস্তমপারপ্রম্বাণঞ্চ বিভোঃ নুখং বিদিত্বা 

? স্টিল রা 



ঈস্ছি শ ॥ 

1২5 শ্রীমস্তাগবতম্। সির রা 
টি ক 

তযক্তা স্বধর্দং চরণাম্মুজং হরে- 
,/ ভরজন্নপকোহথ পতেত্তো যদদি। 

যত্র ক বাইভদ্রমভূদমুষ্য কিং 

কে। বার্থ আপ্তোহভজতাং স্বধন্মতঃ ॥ ১৭॥ 
স্বধর্ঘমং ত্যক্ত।1 হরেঃ চরণান্জং জন্ অপক্কঃ অথ ততঃ বদ্দি পতেত, (তর্হি) যত্্ কক বা অমুষ্য 

অভদ্রম্ অভূৎ কিম্? অভত্রতাং স্বধর্দাতঃ কঃ ব। অর্থঃ আপ্তঃ? ॥ ১৭॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তা । ] 

তদর্থং তক্তিমেব কর্তমর্হতীতি ভাঁবঃ। ততশ্চ বিচক্ষণজনন্ত ভক্ত প্রবৃত্তি- 
মালোক্য যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠভ্ততরদদেবেতয়ো জন ইতি ন্যায়েনাবিচক্ষণোহপি তত্রৈব 
প্রবর্তিত ইত্যতস্তদর্থমপি ভগবচ্চরিত্রং বর্ণয়েত্যাহ। গুণৈঃ প্রবর্তমাঁনস্য অত- 
এবানাত্বনে। বুদ্ধিবিবেকশূন্যস্ত জনস্য বন্ধবিমুক্তয়ে চেষ্টিতং লীলাং দর্শয়। 
হে বিভে! তত্র লমর্থ। যতোহ২সাঁবপি সর্ধতে। নিবৃত্য শুদ্ধাং ভক্তিং কৃত্বা তদীয়ং 
্ছুখং লভতামিতি ভাবঃ। যদ্বা এবমবতারণীয়ম্। নম যদি নিবারণং জনে৷ ন 
মন্ততে তঙ্যধুনাপি ত্বছুপদেশেনাপ্যারদ্ধেন তত্ৎসর্বমতনিবর্তকভক্তিমাত্র- 
প্রবর্তকেন শাস্ত্রেণোলম্। মৈবম্। ন হাম্মিন্ জগতি সর্ব এবাবিবেকিনো! বিবে- 
কিনোহপি সম্তীত্যাহ বিচক্ষণ ইতি। বিভোঃ কথন্তৃতস্য অনস্তপারস্য। তত্র 
কালতোহস্তাঁতাবমাহ। প্রকর্ষেণাধুনাপি বর্তমানস্ত। তেন তস্য তচ্চেষ্টিতস্য 
ভূতপূর্ববমাত্রত্বং ন জ্ঞেয়মিতি ভাঁবঃ। প্রমাণতোইস্তাভীবমাহ। গুণৈঃ সত্বাদিভির্ন 
তবত্যাত্মা' দেহে! যন্ত চিদানন্নময়বিগ্রহস্তেত্যর্থঃ। ন হি ঘনচিদ্বস্ত কেনাঁপি 

* প্রমাতুং শক্যত ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥ 

প্রবৃত্তিমার্গ ই যেন নিন্দনীয় হইল); কিন্তু নিরৃতিমার্গে ত 
সকল ক্রিয়। ত্যাগ দ্বারাই ঈশ্বর-স্থখানুভব হইতে পারে; তবে 
আর হরিগুণ গানের প্রয়োজন কি ? এরূপ মনে করিও না। 
কারণ ভবাদৃশ কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিই নিখিল কর্মের 
নিরৃত্তি' দ্বারা অনন্ত সর্বব্যাপী বিভূ পরমেশ্বরের নির্ব্বিকল্প 
স্থখময় স্বরূপ জানিতে পারেন; কিন্তু অন্যের পক্ষে তাহ! 
অসম্ভব। অতএব তুমি, সত্বাদি গুণত্রয় ঘারা কার্য্যে প্ররৃত 
দ্বেহীভিমানী জনগণকে ভগবল্লীল। প্রদর্শন করাও ॥ ১৬॥ 
প্ী ৪ 

৪৮৯ 
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১ স্কং--৫ অং।] শ্রীমস্তাগবতমূ। ৯০. 
০৩০ 

[ শ্ীধরম্বামী |] 

এবং তাবৎ কাম্যকর্াদেরনর্থহেতুত্বাৎ তং বিহাঁয় হরেললীলৈব বর্ণনীয়ে- 
ত্যুক্তম্। ইদানীস্ত নিতানৈমিত্তিকম্বধর্মমনিষ্ঠামপি অনাদৃত্য কেবলং হরিভস্তি- 
রেব উপদেষ্টব্যেত্যাশয়েনাহ ত্যজেতি। নম স্বধর্্মত্যাগেন ভজন এভক্তিপরি- 
পাকেণ যদি কৃতার্থো ভবেৎ তদা। ন কাচিচ্িস্তা। যদি পুনরপক এব ঘ্রিয়েত 
ততে। ভশ্তেদ্বা তদা চ শ্বধন্্ত্যাগনিমিত্বোহনর্থঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ। ততো 
ভজনাৎ পতেৎ কথঞ্চিৎ ভ্রশ্তেৎ অিয়েত বা যদি তদাপি ভক্তিরসিকস্য 
কম্মানধিকারাৎ লানর্থশঙ্কা। অঙ্গীকত্যাপ্যাহ। ব।শব্দঃ কটাক্ষে। যত্রকব! 
নীচযোনাবপি অমুষ্য ভক্কিরসিকস্য অভদ্রমভূৎ্ৎ কিং নাভৃদেবেত্যর্থ£। 
ভক্তিবাসনাসত্তবাদিতি ভাঁবঃ। অভজভিস্ত কেবলং স্বধর্মতঃ কো বার্থঃ আগ্তঃ 
গ্রাপ্তঃ ৷ অভজতামিতি যী তু সন্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া ॥ ১৭ ॥ 

[ ্বীপনী |] 
অঙ্গীকৃত্যাপি পুনর্জন্স। দিলক্ষণানর্খশঙ্কামিতি শেষ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ 

[ চুরশিকা।] 
কিঞ্চ স্বধর্মমং ত্যন্তা হরেশ্চরণাম্ুজং ভজন্ সন্ যত্র কুত্রাপি পতেচ্চেৎ তর্থি 

কিং তণ্তাভদ্্রং স্তাৎ। ন। অভজতাং পুংসাং শ্বধর্মতঃ কো ব! অর্থঃ প্রাপ্তঃ ন 
কোহপি ॥ ১৭॥ 

পদ কপট, পাপী 

[ শ্রীজীবগোন্বামী । ] 
অধুন। স্বধন্্মপরিত্যাগেহপি পোষ* পরিহরতি ত্যক্তেতি। অয়মর্থঃ। শ্বধর্মং 

ত্যক্তা যে৷ ভজন্ স্যাৎ অমুষ্যাত্রং তাবন্ন ভবত্যেব দেবধিতৃতাপ্তনৃপা- 
মিত্যাদেঃ। তত্র যদি ভগবৎ্প্রাপ্ত্যযোগ্যঃ স্যাৎ আযুঃক্ষয়েণ। চিন্রকেতৃবৎ 

মানব স্বধর্্ ত্যাগ পূর্বক (অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্বিকাদি 
স্বধর্মে অনাদর করিয়1 ) শ্রীহরির পাঁদপদ্ম সেবা করিতে 
করিতে অপক অবস্থাতেই যদি তাহা হইতে কোনরূপে ভ্রষ্ট 
হয় (বা ম্ৃত্যুমুখে পতিত হয় ), তাহ! হইলেও তাহার সেই 
স্বধ্মচ্যুতি নিমিত্ত কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে না। এমন কি, 
নীচযোনিগত হইলেও, ভক্তিবাসনা-সন্ভীব-নিবন্ধন' তাহার 
কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিতে দেখা যায় না । পক্ষান্তরে হরি- 
ভজন না করিয়া কেবল স্বধর্মপাঁলন ছারা কোন্ ব্যক্তি কবে 
উদ্দেশ্ট সাধনে সমর্থ হইয়াছে ?॥ ১৭ ॥ 

2888 
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/ তশ্তৈব হেতোঃ প্রধতেত কোবিদে! 

ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপধ্যধঃ | 
তল্পভ্যতে হুঃখবদন্যতঃ স্থখং 

কালেন সর্বত্র গভীররংহস! ॥ ১৮ ॥ 
উপধ্যধঃ ভ্রমতাং যৎ ন লভ্যতে, কোবিদঃ তস্য এব হেতোঃ প্রযতেত। তৎ (তু) সুখং 

( 88১১2 ) গভীররংহস! কালেন ছুঃখবৎ অন্যতঃ সর্বত্র লভ্যতে ॥ ১৮ ॥ 

[ শ্রীজীবগোশ্বামী। ] 

অপরাধেন বা দেহাত্তরং প্রাপু,য়াৎ। ভরতৰৎ তশ্মিন্নেব দেহেহপি ব! অন্যাবিষ্টঃ 
স্যাৎ। তদা তদ্ভক্যতাবসময়েইপি যঃ' স্বধন্মত্যাগন্তেনাপি নাভদ্রং ভবেৎ। 
ভক্তিবাসনাক়াস্ত্নুচ্ছিত্তিধর্্মকত্বাৎ। ততশ্চ যত্র ক্কাপ্যবস্থায়াং তন্তাভদ্তরং ন 
স্যাদেব। অতক্তানাস্ত কে। ব। অর্থঃ সততমব্যতভিচারী স্যার্দিতি ॥ ১৭ ॥ 

স্পা পিপিপি 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী । ] 
নন ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্। জোঁষয়েৎ সর্বকর্ম্মীণি 

বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্লিতি শ্রীগীতোপনিবদ্বাক্যেন কর্ম্মত্যাজনং নিষিদ্ধম্। 
সত্যম্। তজ্জ্ঞানোপদেষ্টু বিষয়মেব জ্ঞানস্তাত্তঃকরণশুদ্ধ্যধীনত্বাৎ ভক্ছুদ্ধেস্ত 
নিষ্ষামকর্মমাধীনত্বাৎ ভক্তেস্ত স্বতঃপ্রাবল্যাঁদস্তঃকরণশু দ্ধিপর্যযস্তানপেক্ষকত্বাৎ ন 
ভক্ত্যপদেই্ বিষয়ম্। যছুক্তং শ্রীমদজিতেন-_স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্য- 

'জ্ঞায় কর্ম হি। নরাতি রোগিণোহপথ্যং বাঞ্চতোহপি ভিষকৃতম ইতি । তশ্মাৎ 
সর্ধধন্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজেতি ধন্দ্ান্ সম্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং 
ভজেৎ স চ সত্তম ইত্যাদিভগবদ্বাক্যবলান্িত্যনৈ মিত্তিকশ্বধর্মননিষ্ঠায়া৷ অপি 
ত্যাজনয়ৈব কেবলৈব হরিভক্তিরুপদেষ্টব্যেত্যাশয়েনাহ ত্যক্কেতি। ক্তীপ্রত্যয়েন 
ভজনারম্তদশীয়ামপি কর্মমাহছবৃত্তিরিষিদ্ধা। স্বধর্মং ত্যক্তা যো ভজন্ শ্তাদমু- 
ষ্যাভদ্রং তাবন্ন ভবেদেব দেবধিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণামিত্যাদেঃ ৷ যদি পুনরপকে। 
ভগবৎপ্রাপ্তযযোগ্যো স্িয়েত জীবন্নেব বা৷ কথক্িদন্যাসক্তস্ততো৷ ভজনাৎ 
ছুরাচারতয়। বা পতেৎ তদপি কন্মত্যাগনিমিত্মভদ্রং ন ভবেদেব ভক্তি- 
বাসনায়ান্বনুচ্ছিত্তিধর্্মকত্বাৎ সুক্রূপেণ তদাপি সত্বাৎ কর্্মানধিকারাদিত্যাহ। 
যত্র ক বা জন্মনি কিম্ অভদ্রম্ অতূন্নাভূদেৰ ৷ বাশন্বস্ত কটাঙ্ষার্থকত্বাৎ তুষ্যতু 
দুর্জন ইতি স্তায়েনৈব পাতাভ্যপগমঃ ন তু বস্ততঃ পাঁতস্তদ্ধেত্কং নীচযোনিত্বঞ্চ | 
ন হাঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মন্বর্মান্তোদ্ধবাণ্পীতি শ্রীভগবদ্ধাক্যাদমোঘভক্তযন্কুর- 
স্তাবশ্যভাব্যপত্রপুষ্পফলাদিত্বাদিতি ভাবঃ। অত্র ভবেদিত্যন্ুক্তা ভূতনির্দেশো 

৮৬ এসি 

& বাদিনঃ প্রত্যাক্ষেপং সুচয়তি। অভজতাম্ অভজস্তিন্ত ্বধন্মবতঃ কো বা অর্থ 
£ আপ্তো। ন কোহপীত্যর্থঃ ॥ ১৭ | | ) 



১ স্বং--৫ অং।] চিরয়াখন। ২০, 
+ 

বাসটি বিজিপি রিজিক টা উম এ স্পনিসিআা অভ লো, লা লী শাসিত পিপি শিস পিসি পিসির ৯. ছিলাম স্সিী লামা এপি পিকনিক রিট রও স্্টা উিী 

[| শ্রধরস্ামী ।] 

নঙ্গ স্বধন্মমাত্রীদপি কর্ণ পিতৃলোক ইতি শ্রুতেঃ পিতৃলোকগ্রান্তিঃ 
ফলমন্ত্যেব তত্রাহ তস্যেতি । কোবিদে। £ববেকী তস্যৈব হেতোন্তদর্থং যত্বং 
কুর্ধযাৎ যত উপরি ব্রহ্গপর্য্স্তম অধঃ স্থাবরপর্ধ্যস্তঞ্চ ভ্রমস্তিজীবৈর্ন লভ্যতে। 
ষষ্ঠী তু পূর্ববৎ। ভগবস্তক্তিন্থখার্থমেব প্রযতেত তস্য ছুর্লভত্বাগিত্যর্থঃ। তত 
বিষয়ন্গখমন্যত এব প্রাচীনস্বকন্রণা সর্ধবত্র নরকাদাবপি লভ্যতে। ছুঃখবৎ যা 
ছুঃখং গ্রযত্বং বিনাপি লভ্যতে তদ্বৎ। তদুক্তম্-_অপ্রার্থিানি ছুঃখানি যটৈ- 
বায়াস্তি দেহিনাম্। নুখান্যপি তথ! মন্যে দৈবসত্রাতিরিচ্যতে ইতি-॥ ১৮ ॥ 

[ চুমিকা |] 

অতএব নিপুণঃ সন্ ভক্তযর্থমেৰ যতেত। বিষয়স্থত্ত ছুঃখবৎ অযত্তব 
সিদ্ধমেব ॥ ১৮ ॥ 

[ গ্রাজীবগোম্বমী |] 

ত্যৈব হেতোরিতি। কর্ণ যোহ্র্থঃ আপ্যতে স পুনরর৫থাভাস এব নার্থ 
ইতি ভাবঃ। তশ্লভ্যত ইতি । তম্মাদৈহিকার্থং সুতরাং কন্ম ন কর্তব্যমিতি 
ভাবঃ। কালোহত্র প্রাচীনকর্মভোগাবসরঃ ॥ ১৮ ॥ 

[ শ্রীবিশ্লাথচত্রবস্তাঁ । ] 

নন কর্ণ পিতৃলোক ইতি অগাম সোমমমৃতা অভূমেত্যাদয়ঃ শ্রতয়ো- 
ইদৃষটন্বর্গাদিম্থখে তথ কৃষিবাণিজ্যাদয়ে! দৃষ্টে চ সুখে জনান্ প্রবর্তয়স্তে তত্তৎ 
সুখমনপেক্ষ্য স্বধন্মং ত্যক্তা কথং তক্তৌ জনাঃ প্রবর্তস্তামিতি চেৎ। সত্যম্। 
কোবিদন্ত নৈব তৈঃ প্রতারিতঃ স্তাদিত্যত আহ তট্যৈবেতি। কোবিদো 
বিবেকী তন্তৈব হেতোঃ প্রষতেত প্রযত্রং কুর্ধ্যাৎ যদ্বস্ত উপরি ব্রহ্মপর্য্যস্তম্ 
অধঃ স্থাবরপর্য্যস্তধ্চ ত্রমতাং ভ্রমস্তিজীবৈর্ন লভ্যতে ৷ ততু বিষয়ন্থথম্ অন্ঠতঃ 
গা 

জীব উর্ধতন ব্রহ্মলোক হইতে অধস্তন স্থাবরলোক 
পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও যাহা লাভ করিতে সমর্থ হয় না, 
বিবেকী ব্যক্তি তাহারই লাভের নিমিত্ত যত্ব করিবেন? 
পূর্ববজন্মানুঠিত কর্মের ফলস্বরূপ বিষয়স্থখ গভীরগতি কাল- 
বশে সর্বত্রই দুঃখের ন্যায় বিনা যত্বেও আপনিই উপস্থিত 

তজ্জন্য কাহীকেও কোন চেষ্টা করিতে হয় ন1 ॥ ১৮ 
সারিতে 

লাখ হলি তির উনি তাস 0 জি লো টি সী রর সা ছা ০৯ পাই) গঠিত টে লে লা সি পাকি লিও পি ভাস লি পো ৮৪ 



ফ টি 

২০৮, শ্রীমন্ভাগবতম্। [ ১ স্কং--৫ অং। 

শত টিটি এসি 

ন বৈ জনে! জাতু কথঞ্চনাব্রজেন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গ সংস্যতিমৃ 
স্মরনুকুন্দাজ্য[,পগৃহনং পুনর্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ ॥১৯॥ 

অঙ্গ ( অছো! )! মুকুন্দসেবী জনঃ অন্যবৎ জাতু কখঞ্চন সংস্থতিং ন বৈ আব্রক্সেৎ। 
রসগ্রহ: জনঃ মুকুন্দাজ্বপগুহনং স্মরন পুনঃ বিহাতুং ন ইচ্ছে ॥ ১৯ ॥ 

[ শ্রীধরন্বামী।] 

যছুক্তং যত্র ক বাইভদ্রমভূদিতি তছুপপাদয়তি ন বৈ ইতি। মুকুন্দসেবী 
জনঃ জাতু কদাচিৎ কথঞ্চন কুযোনিং গতোহপি সংস্থতিং নাব্রজেৎ নাবিশেৎ। 
অঙ্গ অহো1। অন্যবৎ কেবলকর্ম্মনিষ্ঠবৎ ইতি বৈধস্মোয দৃষ্টাস্তঃ। কুত ইত্যত আহ। 
মুকুন্নাজ্বে,রুপগৃহনমালিঙ্গনং পুনঃ ম্মরন্ বিহাতুং নেচ্ছেৎ। যতোহয়ং জনে! 
রসগ্রহঃ রসেন রসনীয়েন গৃহৃতে বশীক্রিয়তে | দ্ধ রসে রসনীয়ে গ্রহ আগ্রহে। 

যস্য। তছুক্তং ভগবতা-_যততে চ ততো তুয়ঃ সংসিদ্ধ৷ কুরুনন্দন। পূর্ববা- 

ভ্যাঙ্গেন তেনৈব হরিয়তে হবশোহপি স ইতি ॥ ১৯ ॥ 

[ দীপনী |] 

অঙ্গ অহো৷ ইতি । অঙ্গ সম্ঘোধনে হর্ষে সম্রমানুয়য়োরগীতি মেদিনী ॥ ১৯ ॥ 

[ চুণিকা। ] ৃ্ 

উত চ হেব্যাস মুকুন্দসেবী জনঃ সংস্তিং ন প্রাপ্রোতি। অতঃ প্রাধান্যেন | 
ভগবল্লীলাং বর্ণর় ॥ ১৯ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী । ] 

প্রাচীনকর্মত এব সর্বত্র নারকশৃকরজন্মাদাবপি লভ্যতে । ছুঃখবৎ যথা ছুঃখং 
প্রযত্বং বিনাপি লভ্যতে। তহুক্তম্--অপ্রার্থিতানি ছুঃংখানি যখৈবায়াস্তি 
দেহিনাম্। নুখান্যপি তথ! মন্যে দৈন্যমত্রাতিরিচ্যতে ইতি ॥ ১৮॥ 

ভগবস্তক্ত ব্যক্তি কোন কারণবশত নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম 
গ্রহণ করিলেও কন্মীর ন্যায় আর সংসারে প্রবেশ করেন 
না; কারণ, রসগ্রাহী ব্যক্তি হরিচরণ-আলিঙ্গন-জন্য ( মুকুন্দ- 
চরণারবিন্দ-মকরন্দাস্বাদ-জনিত ) অনুপম স্থখ স্মরণ করিয়! 
আর তাহ! ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না ॥ ১৯॥ 



১স্ক_৫ অং] , শ্্রীমস্ভাগবতম্। ২০৯ 
রইল উপাধি ০০০ 

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো 

যতো! জগত্স্থাননিরোধসম্ভবাঃ | : 
তৃদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি বৈ 

প্রাদ্দেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতষ্ ॥ ২০ ॥ 
ইদং বিখং হি ভগবান্ ইব, (সঃ তু)" উতরঃ। যতঃ (তগবতঃ) জগৎস্থাননিয়োধসস্ভবাঃ 

(তখস্তি )। তৎ হি ভবান স্বয়ং বেদ । তথাপি বৈ (মহা) ভবতঃ প্রাদেশমাত্রং প্রদর্শিতম্ ॥২০॥ 

[ অত্র মূলে “বৈ প্রাদেশমাঁত্রম্” ইত্যত্র “তম প্রদেশমীত্রম্” ইতি, “তে প্রদেশসাত্রস” ইতি চ 

পাঠঃ কচিৎ দৃশ্যতে |] 

ত ৪০৮ সিরপ্াক্রিিনী টি রী স্তর আরা জা উড সনি হি উট আত 

ৃঁ [শ্রীজীবগোামী।] মা 
তর্থি কিং নংসাঁরধ্বংস এব পুরুযার্থ ইত্যাশস্ক্য তত্রাপ্যন্তি ৈশিষ্ট্যমিত্যাহ 

শ্মরনিতি । যস্ত তত্তক্তিরসগ্রহঃ স পুনরিত্যন্বয়ঃ। বক্ষ্যতে চ--ত্রিভূবনবিভব- 

হেতবেহপ্যকুগস্থতিরজিতা ত্বস্থুরাদিভিবিমৃগ্যাঁৎ। ন চলতি ভগবতপদারবিন্দাল্লব- 
নিঁমষাদ্ধমপি স বৈষাবাগ্র্য ইতি। ন পারমেষ্ঠ্য, ন মহেন্দ্রধিষ্ামিত্যাদি ॥ ১৯ ॥ 

[শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তা। ] 
যছুক্তং যত্র ক বাহভদ্রমিতি তছুপপাদয়তি ন বৈ ইতি। মুকুন্দসেবী জনঃ জাতু 

কদাচিদপি কথঞ্চন ছুরভিনিবেশাদিবশাদপি অন্যবৎ কন্মিঞনাদিবৎ কন্ধরফল- 
ভোগনয়ীং সংস্থতিং নাব্রজেৎ। কি্ত ভগবছুথশ্ুভাগশুভভোগময়ীমেবেত্যর্থঃ | . 
তস্য ভগবদুথ শুভাশুভফলভোগবত্বাৎ তছুথগুভাশুভয়োঃ কর্ম্মজন্যত্বাভাবাদিতি 
ভাঁবঃ। তৃদবগমী ন বেত্তি ভবছুথশুভাশুভয়োর্ভণবিগুণান্বয়ানিতি* শ্রত্যুক্তেঃ 
ন কর্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ইতি পাল্সোক্েশ্চ। ততশ্চ পূর্ব্বাভ্যাসা-, 
দেব মুকুন্দস্তাঁজ্যেযারুপগৃহনং মনসা পরিতন্গং স্মরন পুনস্তযত্তুং ন ইচ্ছেৎ। 
অত্রাজ্ঘী স্মরগ্নিত্যন্ত্া তদুপগুহনমিতি পুনরিতি পদাভ্যাং একঘিত্রিবারং 
দ্বেচ্ছয়ৈব ছুরভিনিবেশবশান্তজনং ত্যক্তাপি কিয়তঃ সময়াদনস্তরং শ্বপূর্বাপর- 
দশয়োস্তৎন্মরণস্থখমস্মরণছুহখঞ্চ ন্বৃত্বা কৃতান্ুতাপে। হস্ত হস্ত দুরুদ্ধিরহং 
কিমকরবং ভবতু নাম অতঃপরং তু ন প্রভোর্ভজনং হাপ্যামীতি পুনরপি 
তজনমারভত এবেত্যর্থঃ। অত্র বিজহাদিত্যনথক্। বিহাতুং নেচ্ছেদিত্যনেন 
তন্ত গর্বরাহিত্যং হুচিতং ভজনং ন হান্তামীতীচ্ছামাত্রং ময়! ক্রিয়তে তন্নির্ববাহ্- 
স্বীশ্বরন্তৈব পাণাবিতি তদাশয়ঃ। তত্র হেতুঃ। রসে গ্রহ আগ্রহো যস্য রস ৃ 

_ এৰ গ্রহ ইব বং ন ত্যজতীতি বা। অয়মর্থঃ। ভজনমেব নিষ্ঠারুচ্যাসক্ত্যস্তে রূতি- 
॥ দশায়াং সাক্ষাদেব রসো ভবেদতো ভজনস্য প্রথমারভদিনেহপি প্রচ্ছরতয়। ॥ 
£ রসাংশত্বমন্ত্যেব। যহুক্তং__ভক্তিঃ পরেশানুভবো! বিরক্কিরিত্যত্র তুছটিঃ পুরি: 4 

5৭ ছিব স্পট উট সী ছিল ও রিতা অর সবিতা শিলা জি ই টা তি টব সা উজ ০, ০০ সপ 

৭ 



| ২১০ শ্রীমস্ভাগবতম্ । | ১ স্কং--৫ অং। 

স্ কষ বাসি টা াটকািস্ডিী জিলা না সিসি কাছ ৮ ৯ দিলি রী সি জি লি পালি লস পালি লি কটি 

[শ্রীধরম্বামী |] ' 
তদেবং ভগবল্লীলাঁং প্রাধান্যেনান্ুবর্ণয় ইত্যুক্তং তত্র কো ভগবান্ কচ 

তপ্য লীল! ইত্যপেক্ষায়ামাহ । ইদং বিশ্বং ভগবানেৰ স ভু অক্মাদিশ্বস্মীদিতরঃ 
ঈশ্বরাৎ প্রপঞ্চে! ন পৃথক্ ঈশ্বরন্ত প্রপঞ্চাৎ পৃথগিত্যর্থং | তত্র হেতুঃ যতো! 
তগগবতো হেতোর্জগতঃ স্থিত্যাদয়ো ভবস্তি। অনেটনব লীলা অপি দর্শিতা। 
যন্ব! ইদং বিশ্বং ভগবান্ ইতর ইব যঃ স জীধোশপি ভগবান্ চেতনাচেতনপ্রপঞ্চ- 
স্ঘ্যতিরেকেণ নান্তি স এবৈকস্তত্বমিত্যর্থঃ। হিশবেন সর্বং খদ্বিদং শ্রঙ্গে- 
ত্যাদিশ্রতিপ্রমাণং স্থচিতম্। তদ্ধি ন্বয়মেব ভবান্ বেদ । প্রাদেশমাত্রমেকদেশ- 
মাত্রম্ আচার্য্যবান্ পুরুষে বেদেত্যাদিশ্রুত্যর্থসম্পাদনায় প্রদর্শিতম্ ॥ ২০ ॥ 

[দীপনী।] 0. 
ভগবাঁনেবেতি | অত্রত্য এবশব্দঃ খলু মূলোক্ত-ইবশবস্যার্থভূতঃ ॥ ২৭ ॥ ২১॥ 

পাপা পপ পা পা 

শি সিসি এসসি এস ক ১ কক ি এ লস এ এসি পি শিস 

[ চুণিকা। ] 

কোঁহসৌ ভগবান্। যতো বিশ্বস্ত স্থিত্যাদয়ো ভবস্তি সঃ। তদ্ধি স্বয়মেব 
ভবান্ বেদ ॥ ২০ ॥ 

| শ্রীজীবগোন্বামী | ] 

নন সর্বং খন্বিদং ব্রন্ষেতি শ্রুয়তে । ব্রহ্ম চ ভগবদেকরূপমেব। ততঃ কথং 
ভগ্ববত এতাদৃশত্বং তত্রাহ ইদং হীতি। হি যম্মাদিদং বিশ্বং ভগবানিব নতু 
ভগবানেব স্তাৎ যতোইসৌ বিশ্বন্মাদিতরো বিলক্ষণঃ । কথং বিশ্বং ভগবানিব 
কথং ব! ভগবান্ বিশ্বশ্মীদিতরস্তত্রাহ যত ইতি। বিশ্বস্য তৎকার্ধ্যরূপত্বাৎ 
কেনচিদংশেনৈব তব্রপত্বং নিরূপ্যতে। ভগবতস্ত তৎকারণত্বাৎ পরত্বম্। ন তৎ- 
সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ইতি শ্রত্যন্তরাৎ। তত্র সর্ধজ্ঞস্যাপি ভবতঃ সম্প্রতি 

[ গ্রবিশ্বনাথচত্রবর্তী | ] 

ক্ষুদূপাঁয়োহনুঘাসমিতি | স চ স্বাদবিশেষো ভক্তেন দুস্তযজন্তেন চ ভুক্ত ইতি। 

ততশ্চ ভজনস্যাবিচ্ছেদে উৎপদ্যমানে ভজনীয়ন্ত মুকুন্দস্তাচিরাদেব প্রাপ্তিরিত্যত্র 
কঃ সন্দেহ ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥ 

এই পরিদৃশ্যমীন বিশ্বনংসাঁর পরমেশ্বর হুইতে পুথক্ 
নহে; কিন্তু পরমেশ্বর উহা হইতে ভিন্ন। কারণ তাহা হই- 
(তেই ইহার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে । তুমি নিজেই, 
এ সমস্ত অবগত আছ; তথাপি যৎকিঞ্চিম্নাত্র উপদেশ 

গু করিলাম ॥ ২০ ॥ 



১৫ অং]. আরীমন্ভাগবতম্। ২৯ 
পা ইহ 

ব্পি 

ত্বমাত্মনাত্বীনমবেহ্যমোঘদৃকূ “ 

পরস্য পুংসঃ পরমা ত্বনৎ কলামৃ। “ 
অজং প্রজাতং জগতঃ শিবায় তন্- 

মহানুভাবাভ্যুদয়ৌহধিগণ্যতাম্ ॥ ২১ ॥ 
(হে) অমোধদৃক।! ত্বম আত্মন! স্ব) আত্মানং পরস্য পুংসঃ শ্রমাত্মন;ঃ কলাম্, ৃ 

( অত: ) অজম্ (এব সন্তং ) জগতঃ শিবায় প্রজাতম্ ত'বহি ' তৎ (তন্মাৎ) মহ'নুভবাত্যু্বয়ঃ 
অধিগণ;তাঁম্ ॥ ১১ ॥ 

| শ্রীজীবগ্গোস্বামী।] 

; অপরিতোষ এবায়ং প্রসাঁণমিত্যাহ তদ্দীতত। মধ তু যৎকিঞ্চিদেবোপদিশ্যত 
: ইত্যাঁহ তথাপীতি। তদ্েব্মপি পরমাশ্মসন্দর্ভে যদপ্থা ব্যাখ্যাতং ততু নাতি- 
: হৃদ্যমিতি মন্তব্যম্ ॥ ২০ ॥ 

৯ হউন 

ধক 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী |] 

এবং ভক্তিমুপদিশ্য ভজনীয়েশবরস্যতাবদেব জ্ঞানং ভক্তঃ প্রথমমপেক্ষিতব্য- 
: মিতি তছপদিশতি। ইদং দৃশ্যমানং বিশ্বং ভগবানিব সদ্দিব চেতনমিব আনন্দ- 
' বূপমিব ন তু সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দরূপো। ভগবানেবেত্যর্থঃ। ভগবতঃ সত্বাদীনাং 
: সার্বকালিকত্বাৎ বিশ্বস্ত সত্বাঁদীনাঁঞ্চ কৈঞ্চিৎকালিকত্বাদিতি ভাবঃ। যতোহসৌ 
: ভগবানিতরঃ অস্মাদ্বিশ্বন্মাদন্যঃ | কথ বিশ্বং ভগবানিব কথং ভগবাঁন্ বিশ্ব- 
 ম্মার্দিতরস্তত্রাহ যত ইতি। যষ্মান্মায়াশক্তিমতো! ভগবতঃ সকাশাজ্জগতঃ স্থান- 
। নিরোধসস্তব! ইতি বিশ্বস্ত তৎকার্য্যরূপত্বাৎ কেনচিদংশেনৈৰ তন্্রপত্বংনিরূপ্যতে 
: ভগবতভ্তৎকারণত্বাৎ তদিতরত্বমিত্যতঃ সর্ধং খবিদং ব্রন্ষেত্যাদিশ্রতিভিরপি 
: ব্রহ্গকার্য্যত্বাদেব অস্ত ব্রহ্মত্বাতিদেশো জ্ঞাপ্যতে ৷ তৎ সর্ধং ভবান্ ভগবতো- 
 হবতারত্বাৎ ম্বয়ং বেদ । তদপ্যাচার্ধ্যবান্ পুরুষে। বেদেতি ন্থায়েন প্রাদেশমাত্রং 

দিজ্মাত্রং কোটিপরার্ধাদপ্যধিক প্রমাণস্য ভগবততস্তদীয়ায়। ভক্তেস্তদৈশ্বর্যযজ্ঞানস্য 
চ প্রাদেশমাত্রং দশাঙ্গুলমাত্রং প্রদর্শিতম্। প্রার্দেশতাণগোকর্ণান্তর্জন্যাদিযুতে 
ততে ইত্যমরঃ ॥ ২০ ॥ 

অব্যর্থজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষে ! তুমি স্বয়ংই অনুসন্ধান করিয়! 
দেখ,তুমি পরমপুরুষ পরমাত্মার অংশম্বরূপ। তুমি জন্মরহিত 
হইয়াও কেবল জগতের মঙ্গলের নিমিভই এই জন্ম স্বীকার 
করিয়াছ। অতএব তুমি মহাপ্রভাব শ্রীহরির চরিত্র মম্যকৃ- 
প্রকারে বর্ণন কর ॥ ২১ ॥ 



নিন নরক ক 
রর 

৯৬ চাপা পি এসি এ জমি 

্ী্তাগবতম্। [১৫ আং। এ 
০ ০ সপ তি সিপািিসি পলা সিনা ছ জি পাতি এসসি লাস সি পান ৬ তিল তা সিলাপসিস্িসি্িস্সিপি সি ওসি রে জি টিক 

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্ত ব! 

স্বিষস্ত সূক্তস্ত চ বুদ্ধদত্তয়োত। 
অবিচ্যুতোহর্থঃ কবিভিনরিরূপিতো! 
যছুভমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥ ২২॥ 

যৎ উত্তমঃক্জোকগুণানুবর্ণনম্, ইদং হি পুংসঃ তপসঃ শ্রুতস্য বা খিষ্টন্ত নুক্তস্য বুদ্ধদত্তয়োঃ 
চ অবিচ্যুতঃ অর্থঃ কবিভিঃ নিরূপিতঃ ॥ ২২ ॥ 

শ্রীধরস্বামী । |] 

ন চ তবাচার্্যাপেক্ষাপি ঈশ্বরা'বতারত্বাদিত্যাহ ত্বমিতি। হে অমোঘদূক্ 
ত্বমাত্মনা স্বয়ং আত্মানমজমেব সম্তং জগতঃ শিবায় প্রজাতমবেহি। কুতঃ 
পরস্য পুংসং কলাম্ অংশভূতম্। তত তন্মাৎ মহান্থভাবস্য হবেঃ অভ্যুদয়ঃ 
পরাক্রমোহধি অধিকং গণ্যতাং নিরূপ্যতাম্ ॥ ২১ ॥ 

[চুণিকা।] 

যতঃ পরমাত্মনঃ ত্বমংশোহসি তথাপি আচাধ্যবাঁন্ পুরুষো বেদেতি শ্রত্যর্থ- 
দিক্ দর্শিত1। তলন্মাৎ হরের্কিক্রমো গণ্যতাম্ ॥ ২১ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 

তদেব বিশিষ্যাহ ত্বমিতি। হে অমোধদৃক্ ত্বমাত্মন! শ্বয়মাআ্মানং শ্বং পরস্ত 
পুংসঃ কলামংশভৃতমবেহি অনুসন্ধেহি । পুনশ্চ জগতঃ শিবায়াধুনৈব শ্রীকৃষ্ণ- 
রূপেণ যশ্গাজোহপি প্রজাতস্তমবেহি ৷ তদেতদ্য়ং জ্ঞাত্ব! মহাম্থভাবস্য সর্বর্বাব- 
তারাবতারিবৃন্দেভ্যোহপি দর্শিতপ্রভাবস্য তশ্ত শ্রীকুষ্ণন্তৈব অভ্যদয়ে। লীল। 
অধি অধিকং গণ্যতাং নিরূপ্যতাঁম্। ন্বয়মীশ্বরোহপি ভবান্ নিজাজ্ঞানরূপাং 
মায়াং ন প্রকটয়ত্বিতি ভাঁবঃ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ২৪ ॥২৫॥ 

সপ পপ পপ পপ পা 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তাঁ | ] 

্বয়ং বেদেতি যছুক্তং তছুপপাদয়তি ত্বমিতি | হে অমোঘজ্ঞান তৎ তম্মাঁৎ 
মহান্ুভাবস্য হরেরভ্যুদয়ঃ পরমমঙ্গলং যশঃ অধি অধিকং গণ্যতাং নিরপ্য- 
তাঁম্॥ ২১ ॥ 

তত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পবিভ্রকীর্তি ভগবান প্রীহরির গুণানু- 
বর্ণনকেই পুরুষের তপস্তা, বেদাধ্যয়ন, উৎকৃষ্ট যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, 

$ জ্ঞান এবং দানের নিত্য ফল বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ॥২২॥ 



১দ্ব--৫ অং] . আরীযভাগবতমূ। ২১৩ 
শা সিস্ট ক্িডগিী সস নত এ চি ছি 

অহুং পুরীতীতভবেইভবং মুনে 

দাস্াশ্চ কম্তাশ্চন বেদবাদিনাম্। 
নিরূপিতে। বালক এব যোগিনাং 

শুজ্রষণে প্রারৃষি নির্বিবিক্ষতাষ্ ॥ ২৩॥ $ 
! ডি 

(হে)খুনে! অহং পুরা অতীতভবে চ বেদবাদিনাং কণ্তাশ্চন দাস্যা” অভবম্। বাল এব 

ৃ প্রাবৃধি নিধিধিক্ষতাং যে(গিনাং শুআষণে নিরূপিতঃ ॥ *৩॥ 
জিউস ইসি পা সমস পপ সস তপস্যা 

| শ্রীধর্বামী। | ] 

অনেনৈৰ তপআদি সর্ধং তব লফলং স্তাদিত্যাহ ইদমিতি। শ্রতাদয়ে 
ভাবে নিষ্ঠ।। ইদমেব হি তপঃশ্রবণাদেরবিচ্যুতে। নিত্যঃ অর্থঃ ফলম্। কিং 
তৎ উত্তমঃহ্লোকস্য গুণান্গুবর্ণনমিততি ষৎ ॥ ২২ ॥ 

গর 9. 

[ দীপনী।] 

(্িষ্টস্য শোভনযজ্ঞস্যেত্যর্থ;| সুক্তস্য সামাগ্ততঃ শোভনোজের্কেদাঙ্গাত্মকবিশেতে জে 

্বেতি। বুদ্ধদত্তয়োঃ জ্ঞানদানয়োরিত্যর্থঃ | ২২--৩৪ 1) 
স্পট পপ প জশপিসপসস 

[চুর্নিকা।] 

ইদং সর্বাহুষ্ঠানন্ত উত্তমং ফলম্॥ ২২ ॥ 

|  শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তাী । ] 

. তদেবং ধর্মীন্ পরিত্যজ্য ভক্ত্যৈব কৃতার্থীভবতীত্যুক্তম্ ইদানীং কস্যচিদ্.. 
ভক্তস্য কেযুচিদ্ধশ্টেষু যদি ম্পৃহ! স্যাৎ তদ। তে ধর্ম! অপি ভক্ত্যৈব ভবস্তীত্যাহ 
ইদং হীতি। পুংসম্তপআদীনাম্ অবিচ্যুতোইব্যভিচারী অর্থো হেতুঃ ইদং উত্তমঃ- 
শ্লোক গুণান্থবর্ণনমেব নিরূপিতঃ। অর্থে! বিষয়ার্থনয়োর্ধনকারণবস্তযু। অভিধেয়ে 
চ শবানাং নিবৃতৌ চ প্রয়োজনে ইতি মেদ্দিনী। যৎ কন্ভির্যৎ তপসা 
ইত্যাদি ভগনদ্বাক্যাত্তক্ক্যা তপআদিফলাঁনাঁমপি সিদ্ধির্ভবেৎ কিং পুনন্তেষাম্। 
্র্তব্ঃ সততং বিক্ুবিন্মর্ভব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব বিধিনিষেধাঃ স্থ্যরেতয়ো- 
রেব কিস্করাঃ ইত্যাদিবাক্যতঃ সর্বেষামপি ধর্্মাণাং কিং পুমন্তপতআদি- 
মাত্রাণামিতি। যদ্বা তপন ইতি তপঃস্রতাদিবিধায়কশ্রুতিবাক্যানাং ভগবস্তত্কি- 
বিধান এব তাতপর্ধ্যাৎ হরিকীর্ভনমেবাবিচ্যুতোহর্থোইভিধেয়ঃ | ধর্ো যন্তাং 

০ মদাত্মক ইতি ভগবছুক্তেঃ সর্বশান্ত্রবাক্যানাং শ্রীভগবত্যেব তাৎপর্য্যমিতি |. 
 প্রামধুক্দনসরস্বতীব্যাখ্যানাচ্চ ॥ ২২॥ ৃ 
সি । 
5:১৭ 4 পু রব ক রক কে রক্কে করবা ককের 



২১৪, শ্রীমস্ভাগবতমৃ। [১ স্কং-৫ অং। 
এ শি এসসি ০৯ এ নৌ, ৮৯ তো তি ৯ লি টি লাস লি রসি পাস সিপিবি পাটি কোপা সমস লস সস সান সস্তা সিএ সি সি 

তে ময্যপেতাখিলচাঁপলেহর্ভকে 

দান্তেহ্ধৃতক্রীড়নকেহনুবস্তিনি । 

চক্রুঃ কৃপাং যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ 
শুজ্জঘমাণে মুনয়োহল্পভাষিণি ॥ ২৪ ॥ 

তে যুনয়; যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ, (তথাপি) অপেতাখিলচাপলে দাত্তে অধৃতত্রীড়নকে 
অনুবপ্তিনি অল্পভাধিণি শুজ্বষমাণে অর্ভকে ময়ি কৃপাং চতুঃ ॥ ২৪ ॥ 

[ শ্রীধরম্বামী | ] 
সৎসঙ্গতে! হরিকথাশ্রবণাদিফলং স্ববৃত্াস্তেন প্রপঞ্চয়তি অহমিতি ৷ অহং 

পুরা পূর্ব্বকল্পে অতীতভবে পূর্বজন্মনি বেদবাদিনাং দাস্যাঃ সকাশাৎ অভবং 
জাতোহস্মি। নিরবূপিতঃ নিযুক্তঃ। ক যোগিনাং শুশ্রষণে। প্রাবৃষি বর্ষোপলক্ষিতে 
চাতুর্মানোে ৷ নিবিবিক্ষতাং নির্কেশমেকত্র বাসং কর্তূমিচ্ছতাম্ ॥ ২৩॥ 

325 

রে 

সর জও।.. 

২সহ্দী ৩৬ চা 

ইতি নিলি 

[ চূর্ণিক। |] 

স্ববৃত্তীস্তেন তদেবাহ। হে মুনে অহং প্রাজন্মনি বেদবাদিনাং দাশ্তাঃ 
পুত্রোহভবম্। ততঃ প্রাবৃষি একত্র বাঁসং কর্তৃ,মিচ্ছতাং টি শুশ্রষণে 
যোজিতঃ ॥ ২৩॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা | ] 
যাচ্ছিকী ভগবস্ত্তকপৈব শুদ্ধায়া উতলা ভক্তে্েতুর্নান্যত্বপ- 

আদিকমিতি বক্তুং স্বপূর্ববৃত্তাস্তমাহ অহমিতি। পুরা পুর্বকল্পে অতীতভবে 
পূর্বজন্মনি বেদবাঁদিনাং কন্তাস্চন দাস্যাঃ সকাশাদভবং জাতোংস্মি। প্রাবৃষি 
বর্ষাকালে নিবিবিক্ষতীং নির্কেশং একত্র বাসং কর্ত, মিচ্ছতাং যোগিনাং তত্রান্বহং 
কৃষ্ণকথাঃ গ্রগায়তামিত্যগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাদভক্তিযোগবতাং শুশ্রষণে নিরূপিতঃ 
নিযুক্তোহশ্মি ॥ ২৩ ॥ 

পরাশরনন্দন! পূর্ববকল্পে আমার পূর্বজন্মে আমি কতিপয় 
বেদবাঁদী ব্রাহ্মণের কোন এক -দাঁসীর গর্ভে সমুৎ্পন্ন হইয়া- 
ছিলাম।' বর্ধাগমে যোখিগণ যখন চাতুম্মাস্য ব্রত অবলম্বন 
পূর্বক সকলে একত্র বাস করিতে ইচ্ছা? করেন, আমি বালক 
হইলেও তৎকালে ভাহাদিগের সেবায় নিযুক্ত হইয়া- 

পান্থ টি অল এ সি টা 

/ 
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১ ১ স্কং--৫ অং।] জ্রীমদ্ভাগবতমৃ। ২১৫ টু 
। সি, 

আস পিসির টিটি অর বর তি ইতি পগিস্সসসিসিপসসি লরি লা প৯ ৯০4 তা টি জি মিলস পিএসসি ৬২ পোস্ত সির রর সরি সি তি সি উতর কটি পর তি সতী সা ০ 
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1 [আধরস্বামী |] 4 

অপেতানি অখিলানি চাপলানি যন্মাৎ তশ্মিন্। দান্তে নিয়তেন্দ্রিয়ে 
অধৃতক্রীড়নকে ত্যক্জক্রীন্ডানাধনকে । অন্ধবর্িনি অনুকূলে ॥ ২৪ ॥ 

[ চুরণিকা। ] 
তে যোগিনে। বাঁলকে ময়ি কপাং চক্রুঃ ॥ ২৪ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচ ক্রবর্তী |] 
দাস্তে নিয়তেন্দ্রিয়ে । অধৃতক্রীড়নকে বাঁল্যোচিতং ক্রীড়নমপাকুর্ধতি | 

যদ্যপি তে তুল্যমর্শনাঃ সুশীলেষু ছ্ঃশীচ্ু চ সৎকর্বৎস্থ তিবস্থুর্বৎস্থ চ 
সদাচারেষু অসদ্াাচাঁরেষু চ জগজ্জনেষু যদ্যপি সমদৃষ্টরঃ কে] বা তেষামন্থগ্রাহাঃ 
কো ব। নিগ্রাহ্যস্তপপি ময়ি কৃপাং চক্তুঃ সর্বত্র সামোই২পি মহত্স্গ ভরত প্রহ্লা" 
দাঁদিধু কৃপায়া বৈষম্দর্শনাপিতি ভাবঃ। অত্র মসে*শীল্যানুবত্াদিকমন- 
পেক্ষ্যেব প্রথমং ক্কপাং চক্তঃ ততশ্চ তত্কপাজন্তসৌশীল্যানগবৃত্তযাদিকং পুন- 
রপি তেষাং কৃপাতিশয়্যেব কারণমভুদিতি তেষাং নিরুপাঁধিকরুণত্বমবশ্যমেব 
ব্যাখ্যেরম্। তে যদ্যাপ তুল্যদর্শনান্তদপি অচাপল্যাদিগুণবিশিষ্টে ময়ি কপা- 
ফক্রুরিতি ব্যাখ্যানে গুণদ্দাষদর্শনপ্রসক্ত্য। তেষাং তুল্যদশনত্বং ব্যাহন্যেত 
প্রথমক্কপায়াশ্চ নিরুপাধিত্বং ন স্তাদিতি ন তথ! ব্যাখ্যেয়ম্। কৃপা হি দ্বিবিধা_ 
গুণমরী নির্গণা চ। তত্রাদ্য। সর্ধেষাং সাংদারিকাণামপি সর্বত্র গুণোপাধিকা 
যথাঁসম্ভবং ভবেৎ গুণ'পায়ে তদপায়*» দোষে দ্বেষাদয়শ্চ। দ্বিতীয়] তু নি্তীর্ণ- 
ংসারাণাং তাদৃশানাং পরমতক্তিমতাং নিরুপাধিটকব সর্বত্র সাম্যেন মায়িকং 

কমপি গুণমনপেক্ষ্য গিরয়ে। মুমুছুস্তোয়ং কচিন্ন মুমুছুঃ শিবম্। বথা*জ্ঞানামৃতং 
. কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বেতি গুকোক্তন্তায়েন কদাচিৎ কমপি জনং বিষয়ী-. 
করোতি। সা স্স্তঃকরণন্ত গুণকৃতায়াঃ কঠোরতায়! ভগবপ্তক্ত্যৈব ধবংসে সতি 

 তয়ৈৰ দ্রবীভাবমাপাদিতে তত্রৈবান্তঃকরণে আবির্ভবেৎ। যছুত্তং_-কচিভি- 
শ্চিত্তমাস্ণ্যকন্দসৌ ভাব উচ্যতে ইতি। এবং সতাং কৃপা মহৎসেবা শ্রদ্ধা 
গুরুপদাশ্রয় ইতি ভূমিকাচতুষ্টয়ং সচিতম্ ॥ ২৪ ॥ 
ক 

আমি বালম্বভাবস্থলভ নিখিল চপলত। ও ক্রীড়াসামঞ্জী 
প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সংযত চিতে একান্ত আজ্ঞানুবত্তী 
থাকিয়] সর্ববদ। এ মুনিগণের নেব! করিতাম । অধিক কথ! 
কহিতাঁম না। ফলত, তীহার। সর্বত্র সমদর্শী হইলেও আমার 

& প্রতি বিশেষ কৃপ। করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥ 
55552555555 



জ্ীমাগবতমৃ। 

উচ্ছি্টলেপাননুমোদিতো “জে? 
সকৃৎ সম ভূঙঞ্জে তদপীস্তকিন্তিয | 

এবং প্রবৃত্তস্ত বিশুদ্ধচেতস- 

স্তদ্বন্ন এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥ ২৫ ॥ 
(অহং) দ্বিজেঃ অনুমোদিত; সেন্ট উচ্ছষ্টলেপান্ সকৃৎ ভুপ্ে নম, তদপাস্তকিবিষঃ (জাতঃ | 

 অন্মি)। এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতসঃ (মম) তদ্ধর্ে এব আত্মরুচিঃ প্রজায়তে (ম্ম )॥ ২৫॥ 

হস আপনি সিনা স্পা সা জী ছি সত ছা খ্রি অত বলা উজ উপ অপ আগত 

| [শ্রীধরম্বামী |] 
7 উচ্ছিষ্টস্য লেপান্ ভিক্ষাপাত্রলপ্নান্ তৈর্বিজৈরনুজ্ঞাতঃ সন্ ভুঞ্জে শ্ম । তেন 
( ভোঞ্জনেন অপান্তকিন্বিযো জাতোহস্মি। তেষাং ধর্মে পরমেশ্বরভজনে এব 
 মত্মনে। মনসঃ রুচিঃ গ্রজায়তে স্মেত্যনুষঙ্গঃ ॥ ২৫ ॥ 

[চুিকা |] 
তৈরুচ্ছিষ্টভোজনে অনুজ্ঞাতত্তেন ভোজনেন নিষ্পীপো! জাঁতোহ্হম্। এবং 

প্রবৃতন্ত মে তদ্ধন্থ্ে রুচির্ভীতা ॥ ২৫ ॥ 

[ আ্ীবিশ্বনাথচত্রবত্তী | ] 
ততশ্চ উচ্ছিষ্টস্ত লেপান্ তেষাং ভোজনপাত্রে লগ্মান্ ওদনান্ সক্কদেকবাঁরং 

ভূঙ্ে স্ম। কীদৃশ: ছ্বিটজ্তৈত্তদর্থ, ময় গ্রাথিতৈরমমোদিতঃ দত্ানুজ্ঞঃ তেনৈব 
অপান্তানি বিনষ্টানি কিন্বিষাণি ভক্তি প্রতিবন্ধক! অনর্থা যন্ত সঃ। ততশ্চ 
নিত্যমেব ভূক্ততহুচ্ছিষ্টন্ত মম শ্রবণকীর্তনম্মরণাত্মিক। তক্তিরনায়াদেনৈবাভব- 
দিত্যাহ। এবং প্রবৃত্তস্তান্যস্তাপি জনস্য ভক্তানামুচ্ছিষ্টং যো ভূড্ক্তকে তশ্ত 
তেষামেব ধর্মে শ্রবণকার্তনাদাবাত্মনে! মনসে! কৃচিঃ প্রকর্ষেণাবশামেব জায়তে। 
এবং ভজনেষু স্পৃহা! ভক্তিরনর্থাপগমস্ততঃ নিষ্ঠ| রুচিরিতি পঞ্চ ভূমিক অনেন 
শ্লোকার্থেন নুচিতা জ্ঞেয়াঃ ॥ ২৫ ॥ 

আমার প্রার্থনানুমারে তাহারা অনুমোদন করিলে, আমি 
একদিন একবারমীত্র তীহাঁদের ভোজন-পাত্র-লগ্ন উচ্ছিষ্টান্ন 
ভোজন' করিয়াছিলাম। তাহাঁতেই আমার সমুদায় পাঁপ- 
রাশি বিধ্বস্ত হইয়! গেল। এবং তদবধি এইরূপে উচ্ছিী 
ভোজন করিতে করিতে উত্তরোত্তর আমার চিত্তশুদ্ধি ও 
ভাহাদিগের ধর্মে অভিরূচি হইতে লাগিল ॥ ২৫॥ 
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১ স্কং৫ অং। ] জ্রীমন্ভাগবতমূ্ | 

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা- 
মনুগ্রহেণাশুণবং মনোহরাঁঃ। 
তাঃ শ্রদ্ধয় মেইন্ুপদং বিশৃণুতঃ 

প্রিয়শ্রবস্থঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ ॥ ২৬ ॥ 
অঙ্গ (অ-হা)! শ্ত্র অন্থহং প্রগায়তাং (চেষাম্) অনুগ্রছেণ মনোহরাঁঃ কৃষ্ণকথাঃ অশৃণবমূ। 

তাঃ মে শ্রদ্ধয়! অন্ুপদং ।বশৃণুতঃ মম প্রিয়শ্রবসি রতি” অভলৎ ॥ ২৬॥ 

| শ্রীধরস্বামী | 

অশৃণবং শ্রুতবানন্মি! মে শ্রদ্ধয়া মমৈন স্বতঃসিদ্ধ়। ন ত্বন্যেন বলাজ্জনিতয়! 
অতো মমেত্যন্তাপৌনরুক্ত্যম্। অনুপদং প্রতিপদম্। প্রিয়ং শরবো যশে। যত 
তন্মিন ॥ ২৬ ॥ 

[ চুর্ণিকা। ] 

তেষাং কৃষ্জচকথাঃ গায়তমমন্তুগ্রহেণ মম কৃষ্ণে ভক্তির্তিশ্চাভবৎ ॥ ২৬ ॥ 

। শরীজীবগোন্বামী |] 

তত্রেতি। কুষ্চকথ'ঃ শ্রীনন্দনন্দনহ্ জন্মাদিলীলাঃ। যচ্ছণুতোইপৈত্যরতি- 
বিতৃষ্ণেত্যাদেঃ প্রিয়ং সর্ধেষাং শ্রীতিবিষয়ং শ্রবঃ কীর্তির্যস্য ॥ ২৬॥ 

[ পীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 

তাঃ শ্রদ্ধয়েতি শ্রদ্ধাপদেনাসক্তির্দশমী ভূমিক1। অন্ুপদং প্রতিক্ষণং প্রতি 
স্থপৃতিউস্তং পদং বা । মে মম প্রিয়ং শ্রবো যশো ষস্ত তশ্মিন্ প্রিয়শ্রবসি কষে 
মম রতিরভূদিত্যতে। মমেত্যস্তাপৌনরুক্ঞযম্। কৃষ্ণে রতিরিত্যেকাদশী॥ ২৬ ॥ 

খধিগণ সেই স্থানে প্রতিদিনই মনোহারিণী কৃঝ্কথা 
কীর্ভন করিতেন । আমি তীহাদিগের অনুগ্রহে সেই সমস্তই 
শুনিতে পাইতাম । স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধা সহকারে দেই পবিভ্র 
কৃষ্ণকথা পদে পদে শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমশ আমার প্রিয় ॥' 
কীর্তি ভগবানে রতি জন্মিল ॥ ২৬ ॥ 

রর 
সতী ছি দি পানির সপাস)ানজি তি 

কা 4 

৮ 



ৃ 
ৃ 

ৃ 

২১৮ ভ্রীমস্জাগবতম্। [১ ক্বং--৫ অং। 

তস্মিংস্তদা। লব্ধরুচের্মহামতে 

প্রিয়শ্রবস্থম্থলিত। মতির্ম্ | 

যয়াহমেতৎ সদমতৎ ম্বমায়য়! 

| পশ্যে ময়ি ব্রহ্গণি কল্পিতং পরে ॥ ২৭ ॥ 
€হে) মহামতে ! তদ। প্রিয়শ্রবসি তন্মিন লন্ধরুচেঃ মম অস্লিত। মতি ( অভবৎ )৭ যয়। 

অহং সদসৎ এতৎ পরে ত্রন্ধণি মরি স্বমায়য়া কলিতং পণ্ঠে ॥ ২৭ ॥ 

[ শ্রীধরম্বামী | ] 

তন্মিন্ ভগবতি লব্ধরুচের্মম জন্থলিতা অগ্রতিহত! মতিরভবদিত্যনুষঃ। 
যয়! মত্য। পরে প্রপঞ্চাতীতে ব্রহ্গরূপে ময়ি সদসৎ স্থুলং সুক্ষ এতচ্ছরীরং 
ত্বমায়য়! ম্বারিদ্যয়। কল্িতং ন তু বস্ততোহস্তীতি ততক্ষণমেব পন্তে পশ্তামি ॥ ২৭ 

[ চুণিক1।] 
যয়! মত্য। ব্রহ্মরূপে ময়ীদং মাঁয়াকলিতং পশ্ঠামি ॥ ২৭॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী । 
ততশ্চ ন্বন্মিন ভগবতি চাপরমার্থারোপস্য মৃষাত্বদর্শকঃ পরমপরমার্থতদীয়- 

স্বরূপরূপগুণচিন্তনাবেশে৷ জাত ইত্যাহ তশ্সিক্লিতি দ্বাভ্যাম্। যয়া মত্যাহমেতৎ 
সদসদ্ধ্টিসম্টযাত্মকং যজ্জগৎ্, তথ্য্ট্যংশং ময়ি জীবরূপে স্ববিষয়কভগবন্মায়য়া 
কল্পিতং পশ্যে। প্ররে ত্রহ্ধণি তু সমষ্ট্যাত্মকং তয়৷ কঙ্গিতং পশ্ঠে জ্ঞাতবানশ্মি | 
তত্র তত্র তৎসন্বন্ধঃ পুনর্মম নাস্ফুরদেবেত্যর্থত ॥ ২৭ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 
টিনিচতি রাজা রাত, স্থলনশৃন্যা মতিরভূৎ। শ্বমায়য়া হেতুনা ময়ি 

বর্তমানং যদেতৎ স্থুলং সুক্ষর্চ। শরীরং তৎ যয়। মত্যা পরে ব্রহ্মণি শরীক 
বিষয়ে এব কল্পিতং পশ্তঠে পশ্যামি। কল্পিতং কৃপ্তীকৃতং স্থাপিতমিতি 
যাবৎ। তথাহি স্থলং শরীরং ভগবজ্জলকলসবহনদওবৎগ্রণত্যাদৌ৷ নতু স্বীয় 

_. মহামতে! প্রিয়কীর্তি ভগবানে রুচিলাভের পর দেখিতে 
দেখিতে তাহাতে আমার অপ্রতিহতা মতি সমুৎ্পন্ন হইল । 
তদ্দারা' তৎক্ষণাৎ জানিতে পাঁরিলাম যে, আমি সেই প্রপ- 
ধ্াতীত পরব্রন্মেরই অংশ, এবং স্থূল ও সুন্ষম এই উভয় 
শরীরই আমাতে স্ববিষয়ক অবিদ্যা কর্তৃক কল্পিত হইয়াছে । 
বাস্তবিক এ দেহছয়ের সত নাই ॥ ২৭। 



চ৮-১- দিকে সস রা নি পট সিসি সি সস সর 
চা 

১ বং অং ।] শ্রীমস্তাগবতমৃ। 
৬ /স্টি রসি 

ইথ্থং শরৎপ্রারৃষিকাৰৃতু হরে- 
বিশৃণুতে। মেহমুবং যশোহুমলম্ ৷ 
ংকীত্যমানং মুনিভিরমহাত্মভি- 

ভরক্তিঃ প্রবৃভাত্বরজস্তমোহপহা! ॥ ২৮ ॥ 
ইখং শনৎপ্রাবুষিকৌ খতু মহাঁআভিঃ'মুনিতিঃ সংকীর্ত্যযানং হরেঃ 'অষলং যশ; অঙুসবং 

বিশৃণৃতঃ মে আত্মরজন্তখোহপহ। ভক্তিঃ প্রবৃত্ত ॥ ২৮ ! 
শাওন চোরা -. ওরাও 

[ শ্রীধরশ্বামী |! 
এবং শুদ্ধে ত্বম্পদার্থে জ্ঞাতে দেহাদিকৃতবিক্ষেপনিবৃত্তেম্ত কা রণভূ তরজ- 

স্তমোনিবন্তিকা দুঢ়া ভক্তির্জাতেত্যাহ ইখ্খনিতি। হরের্যশঃ। অনুসৰং 
ত্রিকালম্ ॥ ২৮ ॥ 

[ ছুর্ণিক। ] 
ইথং হরের্শস্ত্রিক লং শৃণুতো। মে রজন্তমোহপহা ভ্তির্জাতা ॥ ২৮ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী | ] 

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইখমিতি | যা পূর্বোক্তা রজস্তমোহপহ! মতি- 
রূপ! ভক্তিঃ সৈব প্রবৃত্ত ৷ নদীব প্রকর্ষেণ মুহুবর্তমানাভূদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাধচক্রবর্তা ।] 
ব্যাবহাঁরিকে ক্কাপি কৃত্যে । হুঙ্ষাং শ্রবণনয়নমনোবুদ্ধ্যাদিকং তদীয় গুণরূপমাঁধু- 
ধর্যান্বাদাদাবেব কলিতং নতু বৈষয়িকে ক্কাপি স্বভোগ্যে বস্তনি ইতি। পশ্তে ইতি, 
যৎ পুর্র্বং বহ্বায়াসেনাপি ভগবতি কুপ্তং নাঁসীৎ তদেব মনোনয়নাদিকং 
রতৌ জাতায়াং শ্বং স্বং বহুকালাভ্যস্তমপি বিষয়ং ত্যন্তী তত্রৈব কুপ্তমিতি 
সাক্ষাদন্ুভবামীত্যর্থঃ ॥ ₹৭ ॥ 

খত্ খতুদ্বয়ং ব্যাপ্য। অনুসবং প্রতিসময়ম্। ভক্কিঃ প্রেম! । আত্মনাঁং জীব- 
মাত্রাণামপি রজস্তমসী' অপহস্তীতি সা। তদ৷ তাং ভগবস্তক্তিং দৃষ্টবতামন্যেষা- 

এইপ্রকারে বর্ষা ও শরৎ এই খতুদ্ধয় প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্য! 
সেই মহাত্মা খষিগণের মুখে ভগ্ববানের অমল যশঃকীর্ভন 
শ্রবণ করিতে করিতে তাহাতে আমীর অচলা ভক্তি জন্মিল। 
তাহাঁতেই আমার রজোগু৭ ও তমোগুণের নিরৃত্তি হইল ॥২৮ 



লি লীন তি এছ লা 

হও স্ীমপ্ভাগবতম্ [১ স্বং--৫ জং। 
৬ জীন ওঠ সি ভিলপ্্নী দলা সিল করি লিল কলার ছি ০ টে 

তন্তৈবং মেহনুরক্তস্য গ্রশ্রিতস্ত হতৈনসঃ । ৃ 
শ্রদধানন্য বাঁলন্য দন্তস্যানুচরস্য চ॥২৯॥ 

জ্ঞানং গুহ্যতমং যত্তৎ সাক্ষান্তগবতোদিতমৃ। 
' অন্ববোচন্ গমিষ্যস্তঃ কৃপয়! দীনবৎসলাঃ ॥ ৩০ ॥ 
এবম্ অনুরক্তস্য প্রশ্রিতস্য হতৈনসঃ শ্রদ্দধানস্য দান্তস্য অনুচরস্য বালস্য চ তস্য মে।২৯। 

দীনবৎসলাঃ (মুনয়ঃ ) গমিষ্যন্তঃ কৃপয় সাক্ষাৎ ভগবত! উদ্দিতং গুহাতমং যৎ জ্ঞানং, তৎ 

ছন্ববোচন্ ॥ ৩০ ॥ 
পাপ সপ সপ সস 

[শ্রীধরস্বামী |) 
তস্োবমিতি। তস্য জ্ঞাতগুদ্ধতম্পদার্থন্ত দৃঢ়ভক্তিমতো মে। প্রশ্রিতস্ত 

বিনীতস্য ॥ ২৯ ॥ 
অর্পাস্পিসটিটা পার্স সপ স্পিসিাসতিিলাস্ডিত উপনানিকাসিত সি সিল সিল সিপিএ সপ ইলা সত িললী 

[ চুণিকা। ] 

এবং বাঁলস্ত শ্রদ্দধানস্ত মম তংস্থানাত গন্ভমিচ্হস্ত খষয়ঃ ভগবছুক্তং গুহ্যং 
জ্ঞানং কপয়োপদিষ্টবস্ত: ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ 

[ শ্রীজীবগো ্বামী | | 

তস্যেতি যুগ্মকম্। এতদনন্তরং পরমরহস্তমন্যদপ্যুপদিদি শুরিতাহ জ্ঞান- 
মিতি। জ্ঞাঁনবিজ্ঞানাদিসম্বলিতং চতুষ্লোকীরূপমিতার্থঃ। তস্য রহস্যাখ্য- 
ভক্ত্যেকত'ৎপর্য্যত্বাদ্দিতি ভাবঃ। সাক্ষাপ্তগবতোদিতমিতি পুরা ময়া প্রোক্ত- 

 মজায়েত্যাদিকং শ্ম'রয়তি | গুহাতমং ব্রহ্গজ্ঞানাদপি রহস্যতমম্ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ 
কািসলা দিলি জামিল সরি সি সিসি তিনি আপা সপিনাস্সিপসি সি স্পসদিলী পিপি সিসির সি পরিসর 

| [ শ্রীবিশ্বনীথচক্রবর্তী । ] 

মপি রজস্তমসোর্নাশোইভূদিত্যর্থঃ | ভূমিকেয়ং দ্বাদশী। ততো দশনসাক্ষান্- 
মাধুর্্যান্থভবাবুভ্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যেতে ॥ ২৮ ॥ 

তশ্তৈবস্তৃতস্য মে মম উৎপন্নপ্রেমভক্তেঃ । সাক্ষাস্তগবত! দেবকীনন্দনেন 
উদ্দিতম্। জ্ঞায়তেহনেনেতি জ্ঞানং জ্ঞানশান্ত্রম। তচ্চ কেবলজ্ঞান প্রধানাৎ ভক্তি- 
মিশ্রজ্ঞানগ্রধানং শান্ত্রং গুহাম্। ততোহিপি জ্ঞানমিশ্রভক্তি প্রধানং গুহাতরম্ । 

আমি এইরূপে সেই বাল্যাবস্থাতেই পাপ-পরিশুন্য, 
'] প্রদ্ধাসম্পন্ন, সংযত, বিনয়ী এবং অনুরক্ত ও অনুগত হইয়া | 

লাস্ট সিটির স্পিটা স্পা সি নিপাত সি সি সিাসটিলী সিপাস্ছিরা 

১ 



সস শিস লিন রসিএসিরা সিন মিসস পোস্টিপ তাপস সম টি পেস লি 

্বং--৫ অং।] শ্রীমস্তাগবতম্। ২২১ 
সি লা লিলা উস এগ ছি জন রিনি লা লে নকশস্এ নীট ঠাস লীলা তা বাসস অ  পস্ি ক সপ্ত ক টা রসটা ৯ সি ১ সিসি পর্ন লস সিসির গানটা 

যেনৈবাহং ভগবতো বাস্ৃদেবস্য বেধসঃ | 
মায়ানুভাবমবিদং যেন গচ্ছস্তি তৎপদম্ ॥ ৩১ ॥ 

যেন এব অহং বেধসঃ ভগবতঃ বাক্দেবস্য মায়ানুভাবম্ অবিদং, যেন তৎপদং গচ্ছন্তি 8৩১1 

[ শ্ীধরস্বামী।] 

গুহ্তমমিতি। সাধনভূতধর্মতঙজ্ঞানং গুহাম্। তৎসাধাং বিবিক্তাঁ রজঞানং 
গুহাতরম্ । তত্প্রঃপ্যেশ্বরজ্ঞীনং গুহাতমম্। ভগবডোদিতং ভাঁগবতশাস্ত্রম্। 
অন্থবোচন্ উপদিষ্টবস্তঃ ॥ ৩০ ॥ 

তদেব জ্ঞান" পুর্বোন্তত্বম্পদার্ঘজ্ঞানা বিবেকেন দশয়াত যেনৈবেতি। 
অবিদং জ্ঞাতবানহম্ ॥ ৩১ | 

[চুিকা ।] 
যেন ভ্ানেনাহং সনির ০০ ॥ ৩১ ॥ 

[ শ্রীজীবগো স্বামী! ! 

অবিদং হেয়ত্বেন জ্ঞাতবানন্মি। স্বমতে মায়াশব্দস্য চিচ্ছক্কিবাচিত্বে হুপাঁ- 
দেয়ত্বেন। তৎপদং তস্য চরণারবিন্দং গচ্ছন্তি পরমগ্রীত্যা সাক্ষাৎ কুর্বস্তি । ইমং 
স্বনিগমমিত্যাদিবক্ষ্যমাণাৎ শ্রীনারদত্বগ্রাণ্তৌ তৎফলপরাকাষ্ঠাদর্শনাঁচ্চ ॥ ৩১ ॥ 

১৯ পা পা 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী |] 
ততোঁহপি কেবলভক্তিপ্রধাঁনং গুহাতমম্। যছুদ্ধবং ব্রহ্মাণঞ্চ প্রতি শ্রীভাগবতম্ 
অজ্জুনং প্রতি শ্রীগীতাভিধঞ্চ। গমিষ্যস্তঃ স্বৌ। বয়ং যাস্যাম ইতি কিভাব্য অম্ব- 
বোচন্ উপদিষ্বস্তঃ ॥ ২৯॥ ৩০ ॥ 

যেনৈব শ্রীভাগবতেন ভগবতো মায়ায়া শ্চিচ্ছক্তে বৈশ্বর্যামাধুর্যাজ্ঞানন্ত কপা- 
ক্তেস্ত্িগুণমায়াঁশক্তেশ্চ অনুভাঁবং কার্ধ্যং প্রভাঁবং ব। অবিদং জ্ঞতিবানন্ি | 
ব্রিগুণাত্মিকাথ জ্ঞানঞ্চ বিষুণশক্তিস্তথৈব চ। মায়াশবেন ভণ্যন্তে শব্খতত্বার্থ- 

অনন্তর গমনের সময় সমুপস্থিত হইলে, সেই দীনবসল 
খধিগণ কৃপা করিয় সাক্ষাৎ-ভগবত-কথিত গুহ্যতম ঈশ্বরজ্ঞান 
( ভাগবতশান্ত্র ) আমাকে উপদেশ করিলেন ॥ ৩০ | 

আমি সেই জ্ঞানবলেই বিশ্ববিধাত! ভগবান বাস্দেবের 
মায়াপ্রভাব জানিতে পারিলাম। উহা! জানিলেই জীব 
তগবতপ্দ প্রাপ্ত হইয় থাকে ॥ ৩১ ॥ 



২২২ প্রীমস্ভাগবতমূ। [১ ্কং--৫ অং। 
তাস লি টি টনি রাস সা আস বনআ্তরনা্নএ বি স্টিল, 

এতৎ এতৎ সংসুচিতং ব্রন্মংস্তাপিত্রয়চিকিৎসিতম্। 

যদীশ্বরে ভগ্নবতি কর্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্ ॥ ৩২ ॥ 
(হে) ত্রদ্মন্! ঈশ্বরে ব্রন্মণি ভগবতি ভাঁবিতং ঘৎ কর্ম, এত তাপত্রয়চিকিৎসিতং 

সংহচিতম্ ॥ ৩২ ॥ 8 

[ শ্রীধরম্বামী 4] 

তৎসাধনং ধর্ম্মরহস্তঞ্চ সচিতমিত্যাহ এতদ্িতি। তাঁপত্রয়স্য আধ্যাত্মিকাদে- 
শ্চিকিৎসিতং ভেষজং তন্নিবর্তকং সত্বশোধকমিতি যাবৎ । কিং তৎ। ভগবতি 
ভাবিতং প্লমপিতং যত কর্ম তৎ। কথভ্ভূতে ভগবতি ঈশ্বরে সর্বনিয়স্তরি এব- 
মপি চ ব্রহ্গণি অপ্রচ্যুতপূর্ণরূপে ॥ ৩২ ॥ 

[ চূর্নিকা।] 
এতৎ সত্বশোঁধকং কর্ম যৎ ভগবতি সমর্পিতম্। তত্তে সুচিতম্ ॥ ৩২ ॥ 

[ শ্ীজীবগোন্বামী । ] 

তদেবং শ্বচরিতদ্বারা সর্ধনিরপেক্ষমহদ্্ীরক শ্রীভগবদঘশঃশ্রবণমেব পরম- 
শ্রেয়ত্বেনোক্তম্। তত্র যৎ পূর্বম্ ইদং হি পুংসম্তপসঃ শ্রতস্যেত্যাদিন! তপ- 
আদিজন্যমুভমঃক্লোক গুণান্বর্ণনমুক্তং তত তস্য তদাসক্তানাং তদ্বারাবি9াবিত্ব- 
মেবেতি জ্ঞাপিতম্। অথ তস্য তদপ্যুপপাদয়িতুং সামান্যতস্তাবত্রিবিধপরম- 
তত্বাবিভ্ভাবে সমর্পিতস্ত কর্ম্মণে। মাহাত্ম্যমাহ এতদিতি ত্রিভিঃ। সংস্থচিতং 
শান্্রজ্ঞেঃ । ঈশ্বরঃ পরমাত্ম তম্মিন্ বাঁ ভগবতি ব৷ ব্রহ্মণি বেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী | ] 
বেদ্দিভিরিতি শবমহোদধিঃ । মায়! চ বয়ুনং জ্ঞানমিতি নিঘণ্ট,। মায়! 
স্যাচ্ছাস্বরীবুদ্ধ্যোরিতি ত্রিকাগুশেষঃ | মাঁয়। দত্তে কৃপায়াঞ্চেতি বিশ্বঃ। অতএব 
স্বরূপভূতয়! নিত্যশক্তা্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ুং প্রবদস্তি 
সনাতনমিতি মাধ্বভাষা প্রমাণিত। শ্রুতিশ্চ | এবমগ্রিমেঘপি গ্রস্থেষু মায়াশবেন 
যথাসম্ভবং চিচ্ছক্তিত্রিগুণশকজ্ঞাদয়ে! বাচনীয়াঃ ॥ ৩১ ॥ 

এবঞ শুদ্ধাং নিগুণাং ভক্তিং ময়ি প্রেমপর্য্যস্তীং প্রবর্ত্য অন্ুভাব্য চ ভক্তেঃ 
সাক্ষাদবাঁচকং ভগবছুক্তং শ্রীভাগবতশাস্ত্রথ্চোপদিশ্য জ্ঞানকারণং জ্ঞানঞ্চ মোক্ষ- 
প্রয়োজনক মজিজ্ঞাসবেহপি মহাং সম্প্রতি বালস্তাস্ত বয়োবুদ্ধাবায়ত্যাং কদাচিৎ 

ব্রহ্মন ! সর্ববনিয়ন্ত।, পরব্রহ্ম ভগবানে যে কর্ম্মসমর্পণ, 
তাহাই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই 
ত্রিবিধ তাপের মহৌষধরূণপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩২ ॥ 



গা 
চি 

১১১ স্কং--€৫ অং।] 

25585072278 

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন স্রবেত। 

তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাঁতি চিকিৎসিতম্ ॥ ৩৩ ॥ 

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্কেবে সংক্যতিহেতবঃ। 
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্িতাঃ পরে ॥ ৩৪ ॥ 

(হে) স্বব্রত! যেন ভুতানাং যঃচ আময়ঃ জায়তে, তৎ এব দব্যং (তম) আময়ং 

ন হিপুনাতি, (কিন্তু) (উকিংসিতং (সৎ পুনাতি )॥ ৩৩ ॥ 

এবং নৃণাং সর্ব ক্রিয়াযোগাঃ সংস্থতিহেতবঃ। তে এব পরে কল্িতাঃ (সন্থুঃ ) আত্ম- 

বিনাশায় কলপত্তে ॥ ৩৪ ॥ 

[শ্রীধরস্বামী। ] 

নন্ু সংসাঁরহেতোঃ কন্দরণ. কথং তাপত্রয়নিবর্তকত্বং সামত্রীভেদেন ঘটত 
ইতি সদৃষ্টান্তনাহ দ্বাভ্যাম্। যশ্চ।ময়ঃ রোগঃ যেন স্বতাদনা জায়তে তদেব 
কেবলমাময়কারণভৃতং দ্রব্যং তম্ আময়ং ন পুনাতি ন নিবর্তরতীত্যর্থ; কিন্ত 
চিকিৎসিতং দ্রব্যান্তরৈর্ভাবিতং সৎ পুনাত্যেব বথ। ॥ ৩৩ ॥ 

মি আব চি 

[ চুণিক1। ] 
যথ। রোগজনকং দ্রব্যং দ্রব্যাস্তরমি শ্রিতং সৎ রোগনাঁশকং ভবতি ॥ ৩৩ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনস্থচত্র বস্তা ] 
জিজ্ঞাসা জনিষ্যতে কেতি বিভাঁব্য নৈরপেক্ষার্থ, ভঙ্গ! জ্ঞাপিতমিত্যাহ 
এতদিতি। সংস্চিতং ন তু সাঁক্ষাহ্ক্তং মত্প্রয়োলনাভাবাদিতি ভাবঃ। কিস্তুৎ 
তাপত্রয়স্যাধ্যাত্মিকাদেঃ চিকিৎনিতং ভেষজং নিবর্তকমসূ। তর্দেব কিং যঘ 
ত্বস্বভাবানগসারেণ ঈশ্বরে পরমাআনি ব। ভগবতি ষড়েশ্ব্যবতি ঝা ব্রহ্মণি তদীয়-. 
নিবিশেবন্ব্ূপে ব৷ কর্ম ভাবিতং সমর্পিতম্ ॥ ৩২ ॥ 

ননু সংসারহেতোঃ কর্মণঃ কথং তাপত্রয়নিবর্তকত্বম্। সত্যম্। সামগ্রীভেদেন 
ঘটত ইতি সদৃষ্টান্তমাহ দ্বাভ্যাম্। যআময়ে৷ রোগঃ যেন দ্বতাদিন। জায়তে 
তদ্দেব গ্বৃতাদি দ্রব্যং চিকিৎপসিতমৌবধাস্তরবাসিতং সৎ আময়ং ন পুনাতি 
ন রক্ষতি নাশয়তীতি যাবৎ পুনাতিরত্র রক্ষণার্থকো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ 

স্থব্রত ! যে দ্রব্য হইতে যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাঁহ। 
কেবল সেই দ্রব্য সেবনেই উপশমিত হইতে পাঁরে না; 
কিন্তু এ রোগজনক দ্রুব্যই আবার দ্রব্যাস্তরসহযোগে প্রযুক্ত 
হইলে, উহা! সেই রোগের শান্তিবিধান করিয়া থাকে ॥ ৩৩॥ 
টস 



০ ৯২৯৯৪ পাজি ৬০ আমি 

জ্রীমভাগবতমৃ। 
্ 

স্টিক সি জে আসি সি শসা উন খিল বটি 

০৯৯৬৯ এমি 2৯ ০৯৯০ ছা এ লি লা 5 িলাস্মি পা রসি 

যদত্র ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎপরিতৌধষণম্ । 

জ্ঞানং যত্তদধীনং ছি ভক্তিযৌগসমন্বিতম্ ॥ ৩৫ ॥ 
অত্র ভগবৎপরিভোষণং ৎ কর্ম ক্রিয়তে, তক্তিযোগসমন্থিতং যৎ জ্ঞানং, ( তৎ) তদধীনং 

“হি ॥:৩৫॥ 

4 [ শ্রীধরব্যামী .: ] 

আত্মবিনাশায় কর্মননিবৃত্তয়ে কল্পস্তে সমর্থা ভবস্তি। পরে ঈশ্বরে কল্পিত৷ 
অর্পিতাঃ সন্তঃ। অত্র চ প্রথমং মহৎসেবা ততস্ততরূপা ততস্তদ্বন্মশ্রদ্ধা ততে। 

ভগবৎকথাশ্রবণং ততো তগবতি রতিঃ তয়। চ দেহদ্বয়বিবেকাত্মজ্ঞানং ততো। 
দৃঢ়া ভক্তিঃ ততো। ভগবত্তত্বজ্ঞানং ততন্তত্কৃপয়। সর্কজ্ঞত্বাদ্রিভগবদগুণাবির্ভাবঃ 
ইতি ক্রমে দগিতঃ ॥ ৩৪ | 

[ চুণিক1। ] 

এব কন্মাপি ভগবদর্পিতং সৎ কর্মশনাশায় ভবতি ॥ ৩৪ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী |] 

এবমিতি । আত্মশন্দোহত্র কন্মজাতিপরঃ ॥ ৩৪ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তী |] 

ক্রিয়াযোগাঃ কর্ম্মযোগাঃ সর্ষে নিত্যাঃ কাম্যাঃ নৈমিত্তিকাশ্চ নিষ্কামাঃ 
পরমেশ্বরে কল্পিতাঃ সমর্পিতাঃ সন্তঃ আত্মবিনাশায় কর্মনিবৃত্তয়ে কল্পন্তে সমর্থ 
ভবস্তি ॥ ৩৪ ॥ 

এইরূপে, কন্মযোগমাত্রই সংসারপ্রাপ্তির কারণ; কিন্তু 
ভগবানে অর্পিত হইলে, এ কর্্মই আবার কর্বিনাশে সমর্থ 
( হইয়া থাকে ॥ ৩৪ । | 
1 (যদি বল, কর্ম অজ্ঞানের কার্ধ্য, স্থৃতরাং জ্ঞান দ্বারাই 
1 সেই কর্মের নাশ হইবে; এ জ্ঞান আবার ভক্তিযোগ হইতেই 
1 সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব কর্ম দ্বারা কর্মের নাশ 
1 কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এ আশঙ্কা উত্থাপিত হইতে 

পারে না; কারণ, আমি সাধারণ কর্মের উল্লেখ না করিয়। 
ঈশ্বরে সমর্পিত কর্মের কথাই বলিয়াছি। ) ভগবানের পরি- 
তুষ্টির নিমিত্ত যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তক্তিযোগ-সমন্থিত যে 
চা সি দি সাসসটি উট সিএস সলিল উস দর্ণ রা তরী তল পাস সি সিল হুশ স্পস্ট ভপিষ্ল সিল স্পা দা অপির ৯৩ স্পা ১৩৯টি সা সিপিএ» তা্ধিটে ৯ ঈ রাত কত স্িরিাতিপা সি ছল সির সির পানি সক ঃ 

এ পু 



জী পিতা এডি সিএস ঠাস্ষলািসসিপিস৯৯ সি শি পাশ 

স্বং-_৫ অং।] ্ীমস্ভীগবতমূ। 
সানি, টোপ, 

কুষ্*্'' যত্র কর্্দীণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ | 
গৃণস্তি গুণনাম!নি কৃষ্খস্যানুত্মববত্তি চ ॥ ৩৬ ॥ 

যত্র (যদ) ভগবচ্ছিক্ষয়। কর্ম্নাণি কুর্বাণা; (ভবস্তি ), (তদ1) কৃষ্ণস্য গণনামানি অসকৃৎ 

গৃণস্তি, ( কৃ্ণম্) অনুম্মরত্তি চ ॥ ৩৬ ॥ 

চি [্ীধরন্বামী |] 

নন্থু চ জ্ঞানেন'জ্ঞান প্রাপ্তকর্মনাশঃ তচ্চ জ্ঞানং ০ক্তিযোগাদ্ভবতি কথং 
কন্মণা কর্মনাশঃ স্তাৎ তত্রাহ যদিতি ॥ ৩৫ ॥ 

[দাপনী।. 

যদিতীতি। অত্র কর্মভমৌ ভগবদর্পণেন ভগ্বৎপরিতোষণং ভগবতপ্রীতিকরং যৎ কর্ণ 

ক্রিয়তে যদ্তক্তিযোগসমন্থিত জ্ঞানং তৎ তদধীনং তস্য কন্ণঃ অধানং হীত্যর্থ% ॥ ৩৫--৩৭ ॥ 

লী লিখ লস পি সিসি স্পার্ম সস পসরা 

শপ 

7 [ছুরিকা।। 
অপিচ ভগবত্তোষকারকং কর্ম যত ক্রিয়তে তৎ ভক্তিযোগযুক্তং জ্ঞানং 

জনয়তি ॥ ৩৫ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্থামী |] 

- অথ ভগবৎপরিতোধণাত্বকস্ত তস্য মাহাআ্্যং বিশেষত আহ যদভ্রেতি। 

ভক্তিযোগঃ কীর্তনন্মরণাদিরূ”ঃ তত্নমন্থিতং তেন সমবেতং যজ্জ্ঞানং ভাগবতং 
তদ্পি তদধীনং তদবাভিচাঁরিফলমিতভার্থঃ ॥ ৩৫ ॥ 

ক ণ ্ীবিশ্বন।থচত্রবর্তা । ] 

তদেবেশ্বরার্পসিতং কর্ম সত্বশোধ কত্বাৎ জ্ঞানসাধনং ভবতীত্যাহ। ভগবদর্পিত- 

ত্বাৎ ভগবৎপরিতোষণং নিষ্কামং যৎ কর্ম তদধীনং জ্ঞানং তজ্জন্াত্বাদিত্যর্থঃ। 

জ্ঞান, তাহা তাহারই অধীন। (জ্ঞানকে ভক্তিযোগ-সমন্থিত 
বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যে জ্ঞানের সহিত ভক্তিযোগের 
কোন সম্পর্ক নাই, তাহা নিক্ষল, তাহা কন্মনীশে বা মোক্ষ- 
সাধনে সমর্থ নহে ।)॥ ৩৫ ॥ 
এই নিমিত্তই, কর্দমযোগসন্বন্ধে সাক্ষাৎ ভগবান যে শিক্ষা 
দিয়। গিয়াছেন, সদাচার-পরায়ণ জনগণ যখন তদনুসারে কর্ম 
করিতে থাকেন, তখনই তীহার। বারংবার সেই ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের নাম ও গুণ-পরম্পর! কীর্তনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং |. 
নিরন্তর তাহাকে ম্মরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥ ্। 

নি 



২২৬ শ্ীমদ্ভাগবতমূ | [ ১ স্কং--৫ অং। | 

[ধরস্বামী।] 

ভগবদর্গণেন ক্রিয়মাণং কর্ম ভক্তিযোগং জনয়তীতি সদাচাঁরেণ দর্শয়তি 
কুর্ববাণা ইতি । যত্র যদ! ভগবতঃ শিক্ষয়া কর্্াণি কুর্বাণা ভবস্তি তদ। শ্রীকষ্ণস্য 
গুণনামানি গৃণস্তি অনুস্মরস্তি চ কৃষ্মিত্যর্থঃ। ইয়ং হি ভগবচ্ছিক্ষা--যৎ 

করোষি যদশ্লীসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ 
মদর্পণমিতি ॥ ৩৬ ॥ 

[ চুর্ণিকা। ] 
ঘদা ভগবচ্ছিক্ষয়া কর্্মীণি কুর্বস্তি তদা শ্রীকুষ্ণম্ত গুণনামানি গৃণস্তি 

স্মরত্তি চ ॥ ৩৬ ॥ ্ 

[ শ্রীজীবগোশ্বামী । ] 

কথং তত্রাহ কুর্ববাণা ইতি । ভগবচ্ছিক্ষয়া যৎ করোধি যদশ্বাদীত্যাদি কয় 
যত্ত্র ভগবৎসস্ভোষণে নিমিত্তে কর্মাণ্যপি কুর্বাণাস্তাদৃশরুচিস্বাভাব্যেনাসকৃৎ 
গৃণস্তীত্যাদি | শ্রীশৌনকাদিবদিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 

কীদৃশং ঘদ্ভক্তিযোগসমস্থিতম্। অন্যস্য ভক্তিরহিতস্য জ্ঞাঁনস্য তু মোক্ষসাঁধক- 
৬৮৭ নৈষ্বম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতমিত্যাদিন! তিরস্কার এব দৃষ্টঃ ॥ ৩৫ ॥ 

বং ভক্তিমিশ্রেণ কর্মনণা তক্তিমিশ্রং জ্ঞানং মোক্ষদাধনং ভবতীতি উক্তম্। 
ইদানীং ভক্তিমিশ্রনিক্ষামকর্প্মুবতাং তাদৃশভক্তসঞ্জভাগ্যেন কেধাঞ্চিৎ কদাচিৎ 
কর্মমিশ্রা ভক্তিরপি ভবেদিত্যাহ কুর্বাঁণা ইতি। যত্র ভক্তিমিশ্রকর্মণি স্থিতা 
অকম্মাস্তক্তসঙ্গভাগ্যেন ভগবচ্ছিক্ষয়া কন্দাণি কুর্বাণাঃ সন্তঃ কেচিৎ কৃষ্ণস্য 

গুণনামানি গৃণস্তি ম্মরস্তি চ কীর্তনম্মরণাদ্যাত্মিকাং ভক্তিং কুর্বস্তীত্যর্থঃ। 
ভগবচ্ছিক্ষা। চেয়ম্--য্ করোঁষি যদশ্নীসি যজ্ছুহোষি দদাসি যৎ্। যত্তপস্যসি 
কৌস্তেয় তৎ কুরুঘ্ মদর্পণমিতি। শিক্ষায়াশ্চাস্তা ভক্তিপ্রকরণপঠিতত্বাৎ 
ন কর্মিবিষয়তয় ব্যাখ্যা যুক্ত । কর্মিণেো হি কর্মবৈফল্যাভাবার্থং বৈদ্িক- 
মেব কর্ম্মার্পরন্তি । তক্ভাস্ত ভগবৎস্বামিকত্বেনৈবাত্মানং জানন্তঃ স্বকর্তব্যং 
বৈদিকং লৌকিকং দৈহিকঞ্চ কর্ম স্বপ্রতুপ্রবর্ত্যমানং প্রতিযস্তঃ সর্ববমেব তশ্মিন্ 
সমপর়স্তীতি মহাঁন্ ভেদঃ। অতএবাত্র যদগ্নাসীত্যুপন্যন্তম। এবমেব তত্র 
শ্রীরামানুজা চার্য্যচরণৈরপি ব্যাখ্যাতম্। অত্র কুর্ধাণা ইতি বর্তমাননির্দেশাৎ 
ভক্তিং কুর্বাস্তীত্যাখ্যাতক্রিয়ায়! মুখ্যত্বাচ্চেয়ং কম্মযোগসহিত! ভক্তিরিত্যতো 
ভক্তেরস্তাঃ কর্মমিশ্রতা জ্ঞেয়া কর্ধমমিশ্রয়৷ ভক্ত্যা সাধ্য। জ্ঞানমিশ্র! তয়! চ 

সাধ্য। মুক্তিসহিত। ভগবদ্রতিঃ শাস্ততক্তিনায়ী আত্মারাঁমাশ্চ মুনয় ইত্যাদে- 
জেয়া। ৩৬॥ 
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নু 

লিলি কি পিসি রসি চৌকি বিউটি ও $ 

ওঁ নমো ভগবতে তৃত্যং বাস্থদেবায় ধীমহি। 

প্রচ্যন্থায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সন্কর্ষণ।য় চ ॥ ৩৭ ॥ 
ও বাঁন্দেবায় প্রছ্যমায় অনিরুদ্ধায় সঙ্্ষণীয় চ তগবতে তুভ্যং নমঃ নমঃ ধীসাই ॥ ৩৭1 

[ শ্রীধরম্বামী | ] , 

কীর্তনন্মরণন্ধপভক্তিহেত্বতুমুক্তগ। জ্ঞানহেতুত্বমাহ দ্বাত্যাম.। ও নমঃ ইতি। ; 

নমে। ধীমহি মনসা! নমনং কুবর্বীমহি ॥ ৩৭ | 

[ চুর্ণিকা |? 
ভক্তিহেতুত্বমুক্তা জ্ঞানহেতুত্বমাহ। নম ভগবতে তুভ্যং বাস্ুদেবায় ধীমহি। 

প্রচ্যয়ায়ানিরদ্ধায় নমঃ সন্কর্ষণাঁয় চ ॥ ৩৭ ॥ 

| শ্রী্ীবগোন্বামী |] 

অথ ঞ্চরাত্বজুঃ শ্রীনারায়ণাদেতজ্জন্মনি লব্ধ" সপ্রণবং মন্ত্রধ্চোপদিশতি 
ও নম ইতি। চতুব্ গহাত্বকে। ভগবানেবাত্র দেবত। | তত্র শ্রীবান্দেবসন্র্যণৌ 
বাঁষদক্ষিণয়োর্মধ্যতো| জ্ঞেয়ৌ। প্রছ্যয়ঃ সঙ্কর্ষণন্ত দক্ষিণে । অনিরুদ্ধে! বাশ্রদেবস্তা 
বামে। সক্বর্ষণাদিক্রমবিপগ্যয়েণ নির্দেশস্ত শ্রীকষ্টচতুব্্তহত্বং বোধয়তি তৎপুত্র- 
পৌঁত্রত্বেন গ্রহায়ানিরুদ্ধয়োন্তন্নিকটপাঠাৎ ॥ ৩৭ ॥ 

বাসি আসি রি 

[শ্রীবিঙ্বনাথচক্রবর্তা। ] 
তদেবং তক্তিরহিতানাং জ্ঞানকন্নীনাং নৈষ্ষন্ম্যেত্যাদিনা নিন্দয়। সর্বথা. 

হ্যেতুজা ত্যক্া সবধন্দরমিত্যাদিশ্লোকত্রয্যা পরমোপাদেয়াঁং শুদ্ধাং নির্ণীং 
ভক্তি স্তত্ব। অহং পুরাতীতভবে ইত্যাদিশ্লোকষটুকেন তত্তা। এব ভক্তরা বিভাব- 
প্রকাঁরং প্রেমপর্য্যস্তাং বৃদ্ধিধোক্তা অধিকারিবিশেষে পুনরুপাদেয়ং ভক্তিমিশ্রং 
জ্ঞানং ততোঁহধিকাঁং কর্মমিআং ভক্তিঞোক্তা ইদানীং জযুঃ শ্িধন্ত শিষ্য্ত 
গুরবে৷ গুহামপ্যুতেত্যুক্তেঃ শ্রীগুরুভ্যঃ প্রাপ্তং হ্বমন্ত্রপি তমুপদিদদকুস্ততর 
্রদ্ধামুৎপাঁদয়ন্লাহ দ্বাভ্যাম্। ও নম ইতি। ত্রয়সত্িংশদক্ষরাত্বকো। মন্ত্রঃ। চতুবৃর্তহা- 
আকে! ভগবানত্র দেবতা । সন্কর্ষণাদিক্রমবিপর্য্যয়েণ নির্দেশস্ত শ্রীকষ্চচতুবৃ্যহ- 
ত্বং বোধয়তি তৎপুত্রপৌত্রত্বেন প্রছ্যয়ানিরুদ্বয়োস্তন্নিকটপাঠাৎ। যদ্বা। গ্রছা- 
যানিকদ্বসন্কর্ষণানাং ক্রমেণ হ্ষ্টিস্থিতিসংহারকাঁরণত্বাৎ তথোক্তিঃ । নমো এ 
নমস্কারং ধ্যায়েম মনন! নমনং কুব্বীমহীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ | 

ীকৃষ্ণ ! তুমি বাস্থদেব, সন্করষণ,গ্রহ্যন্ন ও অনিরুদ্ধ, ই 
 চতুবুর্তহাত্বক ; তুমি ওঁকারস্বরূপ ; তুমি ভগবান; তোমাকে 4. 
ধ্যান ও পুনঃপুন নমস্কীর করি ॥ ৩৭ ॥ 
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. ইতি মৃত্ত্যভিধানেন মন্ত্রমুক্তিমমূর্তিকমূ | | 
_ যজতে যজ্ঞপুরুষং ল সম্যগৃদর্শনঃ পুমান্ ॥ ৩৮ ॥ 
(যঃ) ইতি মৃত্ত্যভিধানেন মন্ত্রমুত্তিম্ অমুত্তিকং যজ্ঞপুরুষং ধজতে, স পুমান্ সম্যগদর্শনঃ 

(ভবতি )॥ ৩৮ ॥ 

৮০০৮০ 

[ শ্রীধরন্বামী। ] 

অমূর্তিকং মন্ত্োক্তব্যতিরিক্তমৃত্তিশূন্তম্ । যজতে পুজয়তি । স পুমান্ সম্যগ্- 
দর্শনে! ভবতি ॥ ৩৮ ॥ 

[ দীপনী |] 
(মুক্ত্যভিধানেনেতি । মূর্তিবাচকেন মন্ধ্েণেত্ার্থঃ ॥ ৩৮৪০ ॥) 

| ছধিকা।] 
ইতি জপতঃ পুংসঃ সম্যক্ জ্ঞানং জায়তে ॥ ৩৮ ॥ 

[ শ্রীজীবগৌস্বামী ।] 

মন্তরুর্তিং তদুক্রমূর্তিং তথাপ্যমূর্তিকং প্রারুতমূর্তিরহিতম্। যজ্ঞপুরুষং 
পুজায়াং ধ্যেয়াকারমিত্যর্থঃ। দর্শনস্য সমাকৃত্বং শ্রীভগবদাবিত্ভাবাৎ নতু ব্রহ্গ- 
দর্শনবৎ খিলত্বমিতি ॥ ৩৮ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তা | ] 
ইতি মূর্ভীনাং বাস্থদেবাঁদীনাম্ অভিধানেন নাঁমচতুষ্টয়েন যজতে পঞ্চ- 

রাঁত্রোক্তবিধিন! বাস্ুদেবায় নমঃ প্রছ্যক়ায় নম ইত্যেবং যোঁড়শোপচাবৈর্যঃ 
পৃজয়তে | মন্তরুর্তিং মন্্রধ্যানোক্মূর্িং মন্ত্রেণিব জপিতেনাবি9ভবতি মূর্তিঃ 
শরীরং যস্তেতি বা। অমূর্ত্িকং প্রীকৃতমূর্তিরহিতম্ অকঠিনং কৃপার্জমিতি বা। 
মূর্তিঃ কাঠিন্তকায়য়োরিত্যমরঃ | যজ্ঞপুরুষং যজনীয়ং পুরুষম্। স সম্যগদর্শনঃ তং 
দৃষ্টা অন্যেইপি কৃতার্থা ভবস্তীত্যর্থঃ। বদ্ধ! দর্শনং জ্ঞানম্। যদ্ধ! দৃশ্ততে অনেনেতি 
দর্শনং শান্ত্রং তদেব শাস্ত্র ভক্ভিপ্রতিপাদকংপঞ্চরাত্রাদি সম্যক ধন্যমাতপ্রসা- 
দকত্বাৎ। নতু যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলমিত্যুক্তলক্ষণং ভক্তি- 
রহিতং শান্ত্রমিৰ খিলমিত্যর্থঃ | ততশ্চ কৃতরেদান্তদর্শনস্তাপি তবায়মাত্মা ন বৈ 
পরিতুষ্টঃ মম তু রৃতপঞ্চরাত্রশান্তস্তাত্বা! সদ প্রসন্ন এবেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥ 

যিনি এইরূপে এঁ বাস্তদেবাঁদি-মুর্তি-বাঁচক মন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়া, মন্ত্রময়মূর্তি হইলেও প্রাকৃতমুর্তিরহিত যজ্ঞপুরুষ ভগ- 
"বানের যজন। করেন, সেই পুরুষই সম্যগ্দর্শী হয়েন ॥ ৩৮ | 
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ইমং স্বনিগমং ত্রহ্ষন্নবেত্য মদনুষ্ঠিতম্ । এ 
অদান্মে জ্ঞানমৈশ্বর্যযং স্বন্মিন্ ভাবঞ্চ কেশবঃ ॥ ৩৯ ॥ 

ত্বমপ্যদভ্রশ্রুত বিশ্রুতং বিভোঃ 

সমীপ্যতে যেন নিদাং বুভূৎমিতমূ। 
প্রখ্য'হি ছুঃখৈমুহ্িরদ্দিতাত্বনাং 
সংরেশনির্ববাণমুশত্তি নান্যথা ॥ ৪০ ॥ 

(হে) রন্ধন! কেশব? ইমং স্বনিগমং মদনুঠ্টিতম্ অবেত্য, মে (মহাং) জ্ঞানম্ এর 
স্বশ্মিন ভাঁবং চ অদাৎ ॥ ৩৯ ॥ 

(হে) আদত্রক্ষত ! ত্বমূ অপি বিভোঁ? বিশ্রুতং প্রশ্যাহি। যেন বিদাঁং বুভৃৎসিতং 
সমাপাতে। (বিবেকিনঃ ) ছুঃখৈঃ মুছুঃ নদ্দিতাত্মনাং সংক্রেশনির্ব্বাণম অন্যথ। ন উশস্তি ॥৪০। 

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং স:হিতায়াং বৈয়াসিফ্যাং 
প্রথমন্কন্ধে। ব্যাসনারদ-সংবাদে পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥ 

... [ক্রিধ্রস্বামী |] 

এব কৃতবতি ময়ি হরিঃ স্বসদৃশং জ্ঞানাদিকং দত্তবানিত্যাহ । ইমং শ্বনি- 
গমং স্বোপদেশং মদনুষঠিতং ময়ানুঠিতম্ অবেত্য জ্ঞাত্ব | ভাবং প্রীতিঞ্চ ॥ ৩৯ ॥ 

[ চুণিকা। ] 
এবং ময় স্বোপদেশমাচরিতং জ্ঞাত্ব! কেশবে। মহাং জ্ঞানং ভাবঞ্চ অদাঁৎ ॥৩৯॥ 

[ শ্রীজীবগোত্বামী । ] ু 

স্বনিগমং নিজান্তরঙ্গপরমবেদরূপম্। প্রথমতো৷ জ্ঞানং শ্বাহ্থভবং ততঃ 
এশ্বরয্যং ্বাণিমাদিরূপং ততস্তত্রানাঁসক্কৌ ভাবং স্বমহাপ্রেমাণঞ্চ ॥ ৩৯ ॥ 

 শ্রীবিশ্বনাথচক্রবন্তা | ] 
স্বনিগমং নিজাস্তরঙ্গবেদোক্তম। জ্ঞানং প্রথমতঃ স্বান্ছভবং তত প্রশ্থর্যাং 

স্বাণিমাদিকূপং ততস্তত্র মমানাসক্তিমভিপ্রেত্য ভাবং স্বমহাপ্রেমাণঞ্চ অদীৎ। 
ততশ্চ মহামগীমং মন্ত্রং কৃপয়োপদিশেতি প্রাথিতেন শ্রীনারদেন ব্যাসস্তমেব 
মন্্রমূপদিষ্ট ইতি সুধীভিরোদ্ধব্যম ॥ ৩৯ ॥ 

ব্রক্মন! আমি ভগবান কেশবের অন্তরঙ্গ-পরম-বেদ- 
স্বরূপ এই উপদেশ অনুষ্ঠান করিয়াছি জানিয়া, তিনি 
আমাকে জ্ঞান, এশবর্য ও আপনার প্রতি প্রেম প্রদান | 
্ করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥ বু 
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[| জীধরম্বাম্মী। ] 

অতস্বমপ্যেবং কুর্ধিত্যাহ ত্বমিতি। অদভ্রং অনল্পং শ্রুতং যত্য হে অদত্রশ্রুত 
বিভোবিশ্রতং যশঃ প্রখ্যাহি কথয়। যেন বিশ্রুতেম বুদ্ধেন বিদাং বিছ্বষাং 
বৃতৃৎসিতং বোদ্ধ,মিচ্ছা সমাপ্যতে তৎ। যতো ছুঃখৈঃ গীড়িতাস্মনাং সংক্লেশ- 
শান্তিং'প্রকারাস্তরেণ ন মন্যন্তে ॥ ৪০ ॥ 

ইতি প্রীমন্ভাগবততা বার্থদীপিকায়াং প্রথমন্ন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়? ॥ ৫ ॥ 

[ চুণিক।।| ] 
হে ব্যাস বিভোর্যশঃ কথয়। যেন শ্রুতেন বিদুষাং বোদ্ধ,ম্ ইচ্ছা সমাপ্যতে। 

যতো ছুঃখশাস্তিঃ প্রকারাত্তরেণ ন ভবতি ॥ ৪০ ॥ 

ইতি শ্রীমন্তাগবত প্রথমস্ন্ষুণিকায়াং পঞ্চমোহধ্যায়ত ॥ ৫॥ 

| শ্রীজীবগোম্বামী |] 

যম্মান্দেবং মম তদেতৎপর্ধ্যস্তং সর্ধং তদ্গুণশ্রবণনিদানকং তচ্ছবণমেব 
তপআদীনাং পরমং ফলং তম্মাত্বমপীতি ॥ ৪০ ॥ 

ইতি শ্রীমন্তাগবত প্রথম্বন্বন্ত শ্রীজীবগোন্বামিকৃতক্রমসন্দর্ভে পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥ 

[শ্রীবিশ্বনাথচত্রবত্তী |] 
হে অদভ্রশ্রাত অনল্পবেদশাস্ত্র হে সর্বজ্ঞেত্যর্থথ বিভোবিশ্রতং যশঃ 

প্রখ্যাহি কথয়। যেন বিশ্রুতেন বুদ্ধেন বিদাঁং বিছষাং বুভৃৎসিতং বোদ্ধ,মিচ্ছা 
সমাপ্যতে তদযশোহমৃতান্বাদনিমগ্নানাং সদা তদেকভক্তিমতাং জ্ঞানায় ্ৃহৈব 
ন ভবেদিত্যর্চঃ। অন্যথ! প্রকারাস্তরেণ ছুঃখৈঃ পীড়িতানাং জীবানাং ক্লেশ- 
শাস্তিং ন উশস্তি ন মন্তযন্তে বিবেকিনঃ ॥ ৪০ ॥ 

ইতি সারার্ধদর্শিন্যাং হধিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। 
প্রথমে পকমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥ ৫॥ 
সপাপপপা্পিসপালাশ পা পাশপাশি শ্পার্শাপাপিিশিশ শিপ শপ পাপা পপ গা শিপ পাও পাপা পিপি 

_ বিপুল-জ্ঞান-সম্পন্ন মহর্ষে ! যদ্দারা জ্ঞানিগণের জ্ঞান- 
বাসনার পরিসমাপ্তি হয়, তূমিও বিভূ ভগবানের সেই কীর্তি- 
কথ! কীর্ভন কর। যে সকল আত্ম। বারংবার বিবিধ দুঃখে 
বিমর্দিত হইতেছে, বিবেকিগণ শ্রীহরির যশঃকীর্ত্ন ব্যতি- 
রেকে অন্যপ্রকাঁরে তাহাদিগের সেই দারুণ হুঃখের নির্বাণ 

| হয় বলিয়া মনে করেন না ॥ ৪০ ॥ 
ব্যাপনারদ-নংবাদ-নামক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত । 

৪ 



সুত উবাচ। 
এবং নিশম্য ভগবান্ দেবর্ষের্জন্ম কর্ম চ। 

ভূয়? পপ্রচ্ছ তং ব্রহ্মন্ ব্যাসঃ সতাবতীস্ৃতঃ ॥ ১॥ 
(হে) ব্রক্ষন্! সত্যবতীম্গতঃ ভগবান্ ব্যাস; এবং দ্েবর্ধেঃ জন্ম কর্ণ চ নিশশ্য তুয়ঃ তং 

পপ্রচ্ছ ॥ ১ ॥ 

[ শ্রীধরম্বারমী। ] 

ব্যাসস্ত প্রত্যয়ার্থঞ্* ষষ্ঠে প্রাগ্জন্মসন্তবম্। 
স্বভাগাং নারদঃ প্রাহ কুষ্ণসম্কীর্তনোদ্ভবম্ ॥ ০ ॥০ ॥৯ | 

[ দীপনী। 

1 ১--৬। 

[চুণিক। |] 

হুত উবাচ। 
এবং নারদস্য জন্মাদি নিশম্য ব্যাঁসঃ পগ্রচ্ছ ॥ ১ 

ৃ [ শ্রীজীবগোম্বামী। 

;.. বিশেষজ্ঞানার্থং ভূরঃ পপ্রচ্ছ ॥ ১। 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী | ] 

ষষ্ঠে গত্বা বনং কৃষ্ণদর্শনং তথ্ঘচঃশ্রুতিঃ। 
তদ্দত্চিন্ময়তনোর্নারদেনাপ্তিরচ্যতে ॥ ০ 0০0১৪ 

ষষ্ঠ অধ্যায়ে, দেবধি নারদ, ব্যাসদেবের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত আঁপনার 
পুর্বজন্মসস্ৃত শ্রীকু্-নন্কীর্তন-জনিত সৌভাগ্যের বিষয় বর্ণন! করিতৈছেন। 

 সৃত বলিলেন, ব্রহ্মন! এইরূপে সত্যবতীনন্দন ভগবান 
ব্যাঁসদেব দেবধির জন্ম-কর্ম-বততন্ত শ্রবণ করিয়া পুনর্ববার এ 

$ তাহাকে জিজ্ঞোস। করিলেন ॥ ১॥ 
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পারিনা জা ধর ৯৪ বানর অর উস কত সিসি এসসি থিসিস পা সিটি সী সি সি সিল সি বসি স্মি সী আর ও আজ সি টাকি সি সি টি সিটি অজি আর সিট নটি উমা উস উল সিটির 

ব্যান উবাঁচ। 

ভিক্ষৃভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেস্টৃভিস্তব। 
বর্তমাঁনো বয়স্তাঁদ্যে ততঃ কিমকরোস্ভবান্ ॥ ২ ॥ 

স্বায়ন্তুব কয়া বৃত্ত বর্তিতং তে পরং বয়ঃ। 
কথং বেদমুদত্রাক্ষীঃ কালে প্রাপ্তে কলেবরম্ ॥ ৩ ॥ 

তব বিজ্ঞানাদেই্ভিঃ ভিক্ষুভিঃ বিপ্রবসিতে (সতি ) ততঃ ভবান্ আদ্যে বয়সি বর্তমানঃ 

কিম অকরোৎ? ২ রর 

(হে) স্থায়ভূব ! তে পরং বয়ঃ কয়া বৃত্ত্যা বর্তিতং ? কালে প্রাপ্তে ইদং কলেবরং কথং বা 
ৃ উদশ্রাক্ষীঃ ( উৎস্থষ্টবান্ অসি )1?॥ ৩॥ 

|] 
স্বয়মপি তথ। চিকীযুতরূপদেশানস্তরভাবি তচ্চরিতং পৃচ্ছতি ভিক্ষুভিরিতি 

ত্রিভিঃ । বিপ্রবসিতে দূরদেশগমনে কৃতে মতি। বিজ্ঞানস্যাদেই্টভিঃ উপদেশ- 
কর্তৃভিঃ ॥ ২॥ 

| চূণিকা। ] 
ব্যাস উবাঁচ। ভিক্ষুযু গতেষু সংস্থ ত্বং বালকঃ সন্ কিমকার্ষীঃ ॥ ২। 

[ শ্রীজীবগোশ্বামী |] 

ভিক্ষৃভিবিপ্রবসিতে ভিক্ষৃণাং বিশেষেণ প্রবাসে জাতে সতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ 

[ প্বিশ্বনাথচক্রবত্তা |] 

বিপ্রবসিতে তন্মাৎ প্রবাসতো বিচ্যুতে সংপ্রসারণাঁভীব আর্ষঃ। কিমকরোঁ- 
দিতি ত্বচ্ছিষ্যোহহমপি তথ চিকীর্যামীতি ভাঁবঃ ॥ ২॥ 

ব্যাম কহিলেন, প্রভো! আপনার বিজ্ঞানোপদেষ্টা পরি- 
ব্রাজকগণ দুরদেশে গমন করিলে, তাহার পর আপনার 
বাল্যাবস্থায় আপনি কি করিয়াছিলেন ?॥ ২॥ 

্বয়স্ুনন্দন ! আপনার পরজীবনই বা কি কার্ধ্যে অতি- 
বাহিত হইয়াছিল ? আর কাল উপস্থিত হইলে এই দাসী- 

৯ গর্ভজাত দেহই বা আপনি কিরূপে পরিত্যাগ করিয়া- , 
্ & ছিলেন ?0৩। 

চা 
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০০ শ্রীমন্ভাগবতমৃ্। ২৩৩ 
ঙ 

ছি সি গিরি সস ঈসা সিটি? 

প্রাকৃকল্পবিষয়ামেতাং স্বৃতিং তে মুনিসত্তম | 

ন হ্যেষ ব্যবধাৎ কাল এষ সর্বনিরাকৃতিঃ ॥ ৪ ॥ 

নারদ উবাঁচ। 

ভিক্ষুভিবিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাঁদেষৃভির্খ্বম | 
বর্তমানে বয়স্তাদ্যে তত এতদকারষম্ ॥ € ! 

(হে) মুনিসত্বম ! এষঃ কাল; (কথং) তে প্রাক্- বিষ যীম্ এতাঁং ম্থতিং ন হি ব্যবধাৎ? 

( যতঃ ) এষ? সর্বনিরাকৃতিঃ ॥ ৪ ॥ 

মম বিজ্ঞানাদেষ্টভিঃ ভিক্ষুভিঃ বিপ্রবসিতে, আদে) বয়লি বর্তমান: (অহ্ং ) ততঃ এতৎ 

অকারষম্ (অকার্ষম্ )॥ ৫॥ 
শািপাসিটিিসিটিসিনলরসসিটি সপ স্িটাসিপা সপ্ত ধরি সপ চাও ৯ এন্ড দিতির শির্পা দিছিল সি সিিপাসিনািলাসিনীি 

| | 
হে স্বায়স্বব তে ত্রয়ী পরং বয়ঃ উত্তরমায়ুঃ ( কথং) বর্তিতং *নীতম্। 

ই্দমিতি দাসীপুত্রভৃতং কলেবরং ( কথম্ ) উদভাক্ষীঃ উতস্থষ্টবানসি ॥ ৩॥ 
এষ কল্প স্তলক্ষণঃ কালঃ তে স্থৃতিং কগং ন ব্যবধাৎ ন খণ্ডিতবান্। অড়াঁ- 

গমাভাবস্তার্যঃ। হি যত এষ কালঃ সর্ধস্য নিরাকৃতিঃ অপলাপো যম্মাৎ সঃ ॥ ৪ | 

[ চুণিকা। ] 
হে নারদ শেষং বয়: কয়! বৃত্ত্যা নীতম্। কালে তচ্ছরীরং কথং ত্যক্তম্॥ ৩॥ 
কথং বা তে প্রাগ্জন্মস্থৃতিং সর্ববিনাশকঃ কালঃ ন খণ্ডিতবান্ ॥ ৪ ॥ 

* [ শ্রীজীবগোত্বামী | ] 

ইদং সম্প্রতি বর্ণযমানম্॥৩॥ ৪ ॥৫ 1৬৭৮ ॥৯॥১০॥১১|১২॥১৩।১৪।॥ 

[ প্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী | ] 

ইদং দাঁদীপুত্রভূতং কলেবরং কথম্ উৎস্থ্টবানসি ॥ ৩॥ 
নব্যবধাৎ ব্যবধাঁয় ন খণ্ডিতবান্ অড়াঁগমাভাঁব আর্ঃ। নিরাকৃতিধিনাঁশঃ ॥৪॥ 

মুনিসততম ! আপনার জন্মান্তরীণ অবস্থা হইতে বর্তমাঁন 
অবস্থার মধ্যে কল্পকাল অতীত হইয়া! গিয়াছে । এই করক্প- 
ব্যাপী কাল আপনার পূর্ববকঙ্প-বিষয়িণী স্মৃতির উপর কেনই 
বা ব্যবধান অর্পণ করিতে সমর্থ হয় নাই? এই কালের 
প্রভাবে ত সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায় ! ॥ ৪ ॥ 
25255755858 

৩৩ 



সস এক চা, রকি ০ লি ছি ঠাস্িগাইট জা উপর সি 

২৩৪ ভ্রীমভাগবতমূ। [ ১ স্বং--৬ অং। 

একাত্মজা মে জননী যোবিনুঢ়া চ কিন্করী। 
মধ্যাত্বজেহনন্যগতে। চক্রে ন্নেহানুবন্ধনম্ ॥ ৬ ॥ 

. শ্রকাস্মজা যৌহিৎ সুড়া কিন্করীচ মেজননী অনন্থগতৌ' আত্মজে মরি প্সেহানুষদ্ধনং 
চক্রে 1৬1 

[ শ্বীধরব্বামী ':] 

অকারষং কৃতবাঁনহম্। বেফবকারয়োবিশ্লেষশ্ছন্দোইনুরোধেন ॥ ৫ ॥ 
তত্র তাবৎ কিঞ্চিৎ কাঁলং তত্রৈব মাঁতৃন্নেহযন্ত্রিতো। ন্ঘবসমিত্যাহ একেতি 

ত্রিভিঃ। এক এবাহমাত্মজো। যস্যাঃ লা। যোধিদ্িতি মৃটেতি চ অেহান্গুবন্ধে 
হেতুঃ॥ ৬॥ | 

[ চুণিকা 1] 

নারদ উবাচি। মম বিজ্ঞানাদেষ্টু ভিভিক্ষৃভিগঁমনে কৃতে সতি আদ্যে বয়সি 
বর্তমানোহহমেতদকার্ষম্ ॥ ৫ ॥ 

মে মাতা অজ্ঞ! ময়ি ন্েহং চক্রে ॥ ৬॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 
অকারষমিতি রেফষকারবিশ্লেষঃ ছন্দোহনুরোধেন। যছুক্তম্_মূর্ধারেফা 

বিকল্পযন্তে ছন্দোভঙ্গভয়াদিহেতি ॥ ৫ ॥ 
একোহহমেবাত্মজো যন্তাঃ সা॥৬॥ 

নারদ কহিলেন, আমার বিজ্ঞানোপদেষ্টা পরিব্রাজকগণ 
দেশান্তরে প্রস্থিত হইলে, আমি তাহার পর আমার বাল্য- 
কালে এইরূপে জীবনযাত্রা নির্বাহ করি ॥ ৫ ॥ 
.. একে নারীজাতি স্বভাবতই মোহের বশবর্ভিনী ; 
তাহাতে আমিই আমার জননীর একমাত্র পুত্র; তাহাতে 
আবার তীহাকে পরিচারিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়া 
ছিল; আমারও আবার জননী ব্যতীত অন্য গতি ছিল না; 

॥ স্ৃতরাং জননী আমার প্রতি স্বেহজনিত-ব্যাকুলতা প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ 

ূ 
1 

ৃ 
ৃ 
ৃ 



১ স্বং--৬ অং।] শ্রী্স্ভাগবতম্। ২৩৫ 
পাটি পট লা পি সি সিল এ লা এ লে লি টি সর ০ চি লতি শি চে পি চোটি রসি ও কত কৌন ও রি এ ও সি শি পোপ তি এ টি | জি এ লি পি দি চি 

সাম্বতন্ত্রা ন কল্লানীদেঘাগক্ষেমং মমেচ্ছতী | ঢু 
ঈশস্য হি বশে লোঁকো! যোষ। দারুমরী যথা ॥ ৭ ॥ 
অহঞ্চ তদ্ব্রক্মফুলে উষিবাংস্তদপেক্ষয় । 
দিগ্দেশকালাব্যুৎপন্ন! বালকঃ পঞ্চহায়নঃ ॥ ৮ ॥ 

সা অন্বতস্ত্রা, (অতঃ) মম যোগক্ষেমণ্ ইচ্ছতী (অপি তত্র) কল্পা ন আসীৎ। (বতঃ) 

দ্বারুময়ী যৌষা যথা, / ্ থ। ) লোকঃ হি ঈশশ্য বশে (বর্তমান, ) ॥ ৭ ॥7 

অহং দিগ্দেশকালাবুৎপন্নঃ পঞ্চহাধনঃ বালকঃ চ তদপেক্ষয়! তদ্ত্রক্মকুলে উনিবান্॥ ৮ ॥ 

| শ্রীধরম্থামী |] 

কিন্করীত্যন্তার্থং গ্রপঞ্চয়তি সেতি। অস্বতন্্া সা অতো ন কল্পা ন সমর্থ 
আসীৎ। দারুময়ী যোঁদষত্যতিপারবশ্যে দৃষ্ান্তঃ ॥ ৭ ॥ 

[ দীপনী। ] 
(যোগক্ষেমম্ অলব্ধলাতলন্বপরিরক্ষণরূপমিত্যর্থঃ ॥ ৭-_-১১ 1) 

[ চুণিকা।] 
মম ক্ষেমমিচ্ছস্তী সত্যসমর্থ। চ আদীৎ ॥ ৭ 

ৃ 

[ শ্রীবিশ্বপা থচক্রবত্তী । ] 
অস্বতন্ত্রী অতো ন কল্প! ন সমর্থা ॥ ৭ ॥ 

আমার জননী দাসী ছিলেন বলিয়া কোন “বিষয়েই 
তাহার স্বাতন্ত্র্য ছিল না; অতএব কোনবস্ত পাইলে কিরূপে ' 
তাহ রক্ষা! করিবেন, আর না পাইলেই বা কিরূপে তাহা 
লাভ করিবেন, এইরূপে আমার যোঁগক্ষেম আকাঙ্জা 
কনি লও তাহ সম্পাদনে সমর্থ হইতেন না। বিশেষত 
দারুময়ী রমণীমুর্তি যেমন কুহকীরই ইচ্ছাধীন, নিখিল লোকই 
সেইরূপ ঈশ্বরের বশবর্তী ॥ ৭॥ 

ওদিকে মাতার এরূপ স্রেহানুবন্ধ, এদিকে আমিও তখন 
পঞ্চবর্ষবয়স্ক বালক মাত্র; দিক, দেশ, কাল, কাহাকে বলে, 
কিছুই জানিতাম ন1; স্থতরাঁং কত দিনে মাতার সেই 



২৩৬ শ্রীমস্ভাগবতম্। 05 
2255, ভরা ছি টিসি লাস পি স্তর রিতা স্টিল রসটা স্কিপ ররতর্ি লাক অপি ৯৬০০ রিচা সোপ সপোন 

দা নির্গতাং গেহাদ্ছ্হস্তীং নিশি গাঁ পথি। 

সী পদাস্পৃষ্ঃ কপণাং কালচোদিতঃ ॥ ৯॥ 
তদা তদহুমীশস্ত ভক্তানাং শমভীগ্নতঃ | 

রঃ * অনুগ্রহং মন্যমীনঃ প্রাতিষ্ঠং দ্রিশযুভরাম্ ॥ ১০ ॥ 
একদ। নিশি গাং দুহত্তীং গেহাৎ নির্গতাং কৃপণাং (জননীং) পথি কালচোদিত: সর্প; পদ! 

আল্পৃষ্টঃ (সন) অদশৎ ॥ ৯ ॥ 

তদ্দা অহং তৎ € মরণং ) ভক্তানাং শম্ অভীগ্সতঃ ঈশহ্য অনুগ্রহং মন্যমানঃ উত্তরাং দিশং 

প্রাতিষ্টম্॥ ১০1 

[ শ্রীধরস্বামী |] 
তদেবং সা' স্সেহথ্ক্রে অহঞ্চ দিগাদিঘনভিজ্ঞঃ অতস্তাত্রেব স্ভবসমিত্যাহ । 

অহঞ্চ তম্মিন্ ব্রহ্মকুলে তস্য মাতৃঃ স্ষেহা্থবন্ধস্যাপেক্ষয়া কদ বিরমেদিতি 
প্রতীক্ষয়েত্যর্থঃ উিবান্ বাসং কৃতবান্। পঞ্চহায়নঃ পঞ্চবর্ষঃ ॥ ৮ ॥ 

গেহান্নির্গতাঁং গাং হুহস্তীং হেতো শতৃপ্রত্যয়ঃ দোগ্ব,ং (দৌহয়িতুং) নির্থতাঁ- 
মিত্যর্থঃ। পদ! পাদেন আম্পষ্টঃ ঈষদাক্রাত্তঃ অদশৎ অথাঁদৎ ॥ ৯ ॥ 

লস্ট 

[ চুর্ণিক | ] 

অহঞ্চ পঞ্চহায়নো৷ বালন্ডেষাম্ আশ্রমে আসম্ ॥ ৮ ॥ 
তত একদ| মে মাতা গোদোহনার্ধং বহির্ধতা সতী সর্পেণ দষ্টা ততো 

মৃতা ॥ ৯॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তাঁ । ] 

তদপেক্ষয়া তৎকক্রীক1 যা অপেক্ষা তয়। সা মাং ন ত্যজতীত্যহমপ্যবস- 
' মিত্যর্থত ॥ ৮ ॥ 

ছুহস্তীং দোগ্ধ,ম্ ॥ ৯॥ 

স্নেহানুবন্ধের হস্ত হইতে নিস্তার পাঁইব, এই অপেক্ষায় আমি 
সেই ব্রাক্ষণ-পরিবারের মধ্যেই বাঁস করিতে লাগিলাম ॥ ৮॥ 

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে একদ। রজনীযোগে 
জননী গোদোহনার্থ গৃহ হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়াছেন, ইত্যব- 
সরে কালপ্রেরিত এক সর্প পথিমধ্যে তাহার চরণ ছারা 
ঈষৎ আহত হুইয়া তাহাকে দংশন করিল ;-_দীনদশাপক্না 

নু জননী 8 পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৯। 



চান 
জি ০০২০ ্ে 

ঠা । 

সহিত] শ্রীমন্তাগবতমৃ। 
আর এ ক কুক কে স্কেক্কি পতি করি অসি রি লেস 

স্কীতান্ জনপদাংস্তত্র পুরগ্রামব্রজাকরান্। 
খেটখর্ববটবাটাশ্চ বনান্য,পবনানি চ ॥ ১১ ॥ 
চত্রধাতুবিচিতরা্ীনিভভপ্ভুজক্রমান্ | 

জলাশয়াঞ্ছিবজলান্নলিনী;ঃ স্থরসেবিতাঁঃ ॥ ১২ ॥ 

চিত্রস্বনৈঃ পত্রর থৈর্বিঅমদ্ভ্রমরশ্রিয়ঃ | 
নলবেণুশরস্তন্বকুশকীচকগহ্বরহ ॥ ১৩ ॥ 
এক এবাতিযাতে*হ্হ্মদ্দ্রাক্ষং বিপিনং মহগু। 

ঘোরং প্রতিভয়াকারং ব্যালোলুকশিবাজিরম্ ॥ ১৪ ॥ 
তত্র (তশ্তাং দিশি) ম্ফীতান্ জনপদান্, পুরশ্রামব্রজাকরান্, খেটখর্ববটবাটীঃ চ, বনানি 

উপবনানি চ, ইতভগ্রভুজদ্রমান্ চিত্রধাতু।বিচিত্রান্্ীন্, শিবজলান্ জলা শয়ান্, চিত্রত্বনৈঃ পত্র- 

রখৈঃ (পক্ষিভিঃ ) বিভ্রমদৃত্রমরশ্রিয়ঃ স্থুরসেবিতাঃ নলিনীঃ (চ), একঃ এব অতিযাতঃ (সন্) 

অহং নলবেণুশরস্তম্বকুশকীচকগহ্বরং ঘোরং প্রতিভয়াকারং ব্যালোলুকশিবাজিরং মহৎ বিপিনম্ 
অদ্রাক্ষম্ ॥ ১১--১৪ ॥ 

পপ 

[ শ্রীধরস্বামী |] 

তং মাতুর্মরণম্। শং কল্যাণমভী গতঃ ঈশস্তানুগ্রহং মন্যমানঃ প্রাতিষ্ঠং 
প্রস্থিতোহন্মি ॥ ১০ ॥ 

ছি একি এস পি সি এসএ প্রতিটি 

[ চূর্ণিকা।] 
ততঃ হরেঃ স এবান্ুগ্রহ ইতি মন্যমানোহহমৃত্তরাং দিশমগচ্ছম্ ॥ ১০॥ 

পাস পপ পপ পাপা ও 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তাঁ |] 
টিতে ঈশস্ত মধ্যন্গ্রহং মন্তমানঃ প্রাতিষ্ঠম্ টানি 

বিধিরেব গতবান্ পরশ্মৈপদমার্যমূ্ ॥ ১০ ॥ 
৯টি”, টপ পপ 

আমিও তখন মাতার সেই ম্বত্যু-ঘটনাকে ভক্তগণের 
মঙ্গলাকাজ্ষী ভগবানের অনুগ্রহ মনে করিতে রুরিতে 
উত্তর দিকে প্রস্থান করিলাম ॥ ১০ ॥ 

_, সেই উত্তরদিকে যাইতে যাইতে স্সম্বদ্ধ কত জনপদ, 
রাজধানী, গ্রাম, গোষ্ঠ, রত্বাদির আকর, কৃষকদিগের গ্রাম, ৃ 
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২৩৮ জ্লীমতাগবতমৃ। [২ ক্ষং--৬ অং। 
নী ৯ 

[জীধরন্বামী।] . 

স্কীতান্ জনপদাদীনভিযাতঃ সন্ মহদ্ধিপিনমদ্রাঞ্ষমিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ । 
জনপদাদিযু নানাগুণদো বযুক্কেষু সমদৃষ্টি সন গতোহহমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। 
দ্রীতান্ সমৃদ্ধান জনপদান্ দেশান্। তত্র তশ্তাং দিশি। পুরগ্রামবজাকরান্ 
তত্র পুরাণি রাজধান্যঃ। গ্রাম ভৃগুপ্রোক্তাঃ-+বিপ্রাশ্চ বিপ্রতৃত্যাশ্চ যত্র চৈব 
বসন্তি তে। সতু গ্রাম ইতি প্রোক্তঃ শুদ্রাণাং বাস এব চেতি। ব্রজ! গোকু- 
লানি। আকর! রত্বাহ্যৎপত্তিস্থানানি তাঁন্। খেটাঃ কর্ষকগ্রামাঃ। খর্কবটাঃ 
গিরিতটগ্রামাঃ ভৃগুপ্রোক্তা বা__একতো৷ যত্র তু গ্রামো নগরধৈকতঃ 
স্থিতম্। মিশরস্ত খর্বটং নাম নদীগিরিসমাশ্রয়মিতি | বাট্যঃ পৃগপুষ্পাদীনাং 
বাঁটিকান্তাঃ। বনানি ্বতঃসিদ্ধবৃক্ষাণাং সমূহাঃ। উপবনানি রোপিতবৃক্ষাণাং 
সমূহাঃ তানি চ ॥ ১১ ॥ 

চিতৈর্ধাতৃভিঃ সবর্ণরজতাদৈযৈঃ বিচিত্রানদ্্রীংশ্চ । ইউভর্ভগ্না ভূজাঃ শাখা 
যেষাং তে ক্রম! যেষু তান্। শিবানি ভদ্রাণি জলানি যেষাং তাঁন্। নলিনীঃ 
সরসীঃ ॥ ১২) 

চিত্রাঃ শ্বনা যেষাং তৈঃ পত্ররথৈঃ পক্ষিভিঃ তন্নাদপ্রবুদ্ধৈরিতস্ততে। 
বিভ্রমভিত্রমরৈঃ শ্রীঃ শোভা যাঁসাং তাঃ নলিনীঃ অতিষাতঃ অতিক্রম্য গতঃ সন্ 
মহদ্ধিপিনং বনমদ্রাক্ষম। কীদৃশং নলবেণুশরশ্তশ্বৈঃ কুশৈঃ কীচকৈশ্চ গহ্বরং 
ছুর্গমম্। তত্র বেণুজাতয় এব বিপুলাস্তরালগর্তাঃ কীচকাঃ। ঘোরং দুঃসহম্। 
প্রতিভয়াকারং ভয়ঙ্কররূপম্। ব্যালাদীনামজিরং ক্রীড়াস্থানম্ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ 

গিরিতট-সংস্থিত গ্রাম ও পৃগপুষ্পাদিবাটিকা, বন ও উপবন, 
করিকরে ভগ্নবিটপ বিবিধ পাদপে পরিশোভিত ও স্ববর্ণ- 
রজতাদি বিচিত্র ধাতুরাগে রঞ্জিত পর্বতমালা, স্বচ্ছ সুমিষ্ট 
ও স্বাস্থ্যকর সলিলে পরিপূর্ণ জলাশয় এবং বিচিত্রস্বরসম্পন্ন 
বিহঙ্গকুলের কলনাঁদে প্রবুদ্ধ ইতস্ততঃ-সঞ্চরণশীল মধুকর- 
নিকরে পরম শোভাময় স্বরসেবিত সরোবর, একাকীই 
অতিক্রম করিয়া! পরিশেষে আমি এক অতিদ্ুঃসহ ও ভয়হরে- 
মুর্তি বিশাল অরণ্য অবলোকন করিলাম । এ অরণ্য নল, 
বেণু, শর, তৃণগুচ্ছ ও কীচকাদি দ্বারা একান্ত দুর্গম এবং 
উহা শিংহশার্দলাদি শ্বাপদ, ভুজঙ্গ, পেচক ও শৃগালকুলের 
' ক্রীড়াতূমি ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩॥ ১৪ ॥ ০ 8 



১ স্কং--৬ অং।] শ্রীমন্ভীগবতমূ। ২৩৯ 

পরিশ্রীন্তেক্দিয়াত্মাহং তৃট্পরীতো। বুভূক্ষিতঃ | * 
স্নাত্বা পীত্বা হদে নদ্যা উপস্পৃষ্টো। গতশ্রমঃ ॥ ১৫ ॥ 

পরিশ্রাস্তেক্রিয়াজ। তৃটপরীতঃ বুভুক্ষিতঃ অহং নদ্যাঃ হদে স্তাত্বা পীত্বা উপশ্পৃষ্টঃ গতশ্রমঃ 

0১৫ | 

[শদীপনী।] 

নলিনীঃ পদ্মযুক্তদে*1: কুমুদিন্তাং নলিন্াত্ত বিসিনী পদ্সিনীমুখ। ইত্যঙ্বরকোষাভি- 

ধানাৎ তানিত্যর্থ: ৷ অতএৰ তস্যার্থ: সরসীরিতি স্বামী । তত্র সরসীঃ নয়োবরান্ বৃহজ্জলাশয়া- 

নিতি যাবৎ ॥ ১২॥ | 
কীচকাঃ সচ্ছিত্রবংশীঃ। তখাচ রঘৌ--স কীচকৈল্মারুতপূর্ণরন্ধৈঃ কুজস্তিরাপাদিত- 

ঘংশকীত্যমিতি ॥ ১৩--১৭ ॥ 
সপে 

[ চুণিক|। ] 

তত্র জনপদপুরগ্রামব্রজাকরখেটখর্বটবাটীবনোপবনানি ॥ ১১ ॥ 
চিত্রধাতুবিচিত্রাদ্রীন্ শিবজলান্ সরোবরাদীন্ ॥ ১২ ॥ 
অতীত্য নলবেগুশরন্তখবাদিভিব্যালোলুক শিবাভিশ্চ ঘোরং বনমেক এবাহং 

বুভূক্ষিতঃ সন্ বিবেশ ॥ ১৩ ।॥ ১৪ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথত্রবত্তাঁ । ] 

জনপদাদীনতিযাতঃ সন মহদ্ধিপিনমন্্রাক্ষমিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ৷ তত্র পুরাণি 
রাজধান্তঃ। গ্রাম। ভৃগুপ্রোক্ঞাঃবিপ্রাশ্চ বিপ্রভৃত্যাশ্চ যত্র চৈব বসস্তি তে। 
স তু গ্রাম ইতি প্রোক্জঃ শূদ্রাণাং বাস এব চেতি। ব্রজা গোকুলানি। আকরা 
রত্বাহ্যৎপত্তিস্কানানি ! খেটাঃ কর্ষকগ্রামাঃ। থর্বটা গিরিতটগ্রামাঃ ভূঙু- 
প্রোক্তা বা-একতো যত্র তু শ্রীমো নগরঞৈকতঃ স্থিতম্। মিশ্রস্ত খর্বটং 
নাম নদীগিরিসমাশ্রয়মিতি | বাট্যঃ পুগপুষ্পবাটিকাঃ। বনানি শ্বতঃসিদ্ববৃক্ষ- 
সমৃহাঃ। উপবনানি রোপ্তিবৃক্ষসংঘাঁঃ ॥ ১১ ॥ 

চিত্রৈর্ধাতুভিঃ স্থবর্ণরজতাদ্যৈবিচিত্রান্ অদ্রীন্। ইভৈর্ভগ্া ভুজাঃ শাখা 
যেষাং তে দ্রমা যেষু তান্। নলিনীঃ সরসীঃ ॥ ১২। 

কীদৃশীঃ পত্ররখৈঃ পক্ষিভিহেতুভূতৈবিভ্রমস্তিঃ প্রবুদ্ধয ইতস্ততপ্চলভিভ্রমবৈঃ 
শ্রীঃ শোভা। যানাং তাঃ অতিযাঁতঃ অতিক্রম্য যাতঃ সন্ নলাদিভিগহবরং বিপিন- 
মন্রাক্ষমিত্যন্বয়ঃ। স্তম্বো গুচ্ছস্তণাদিনঃ। বেণবঃ কীচকান্তে স্যর্ষে হ্বনস্ত্যনি- 
লোদ্ধত! ইত্যমরঃ। ঘোঁরং ছু্রেক্ষ্যম। যতঃ প্রতিভয়াকারং ভর়ঙ্কররূপম্। 
ব্যালাদীনাম্ অজিরং-ক্রীড়াস্থানম্। তেষু তেষু বহুবিস্ময়াম্পদেষু ভীত্যাম্পদেষু 
৬ 



২৪০ শ্রীমপ্ভাগবতম্ । [১ স্কং--৬ অং। 
মিরা এ কাছ পানি পিসি তি ভি তক চিনি, পাম সির সি রি ক্স চির লাগি লি নি শি এক্স জাতি পরসিি টিএসসি হী তা অর আপনি অব লি সিটি ক এ 

তন্মিন্ির্মনুজেহরণ্যে পিপ্ললোপস্থ আশ্রিতঃ। 
আত্মনাত্মানমাত্মস্থং যথাশ্রুতমচিন্তয়ম্ ॥ ১৬॥ 

নির্মন্ুজে তন্মিন অরণ্যে পিপ্পলোপস্থে আশ্রিত; আত্মন! আত্মস্থমূ আস্মানং যথা শ্রুতম্ ৃ 
অচিস্তয়ম্॥ ১৬) ৃ 

[প্ীধরম্বামী।] . ৃ 

পরিশ্রাস্তানীন্দ্রিয়াণি আত্ম! দেহশ্চ যস্ত। তৃষা পরীতো ব্যাপ্তঃ। উপস্পৃ্ট 
আচান্তঃ ॥ ১৫1 

পিগললোপস্থে অশ্বখমূলে আশ্রিতঃ উপবিষ্টঃ। আত্মন! বুদ্ধ! আত্মস্থং 
হৃদিস্থম আত্মানং পরমাত্মানম্ ॥ ১৬ ॥ 

[ চুণিক|। ] 
' ততন্তত্র নদ্যাং ক্সাত্ব! আচম্য জলঞ্চ পীত্বা ॥ ১৫ ॥ 

পিপ্ললমূলে স্থিতঃ সন্ মনসি আত্মানমচিন্তয়ম্ ॥ ১৬ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী | ] 

পরিশ্রান্তেতি যুগ্কম্ ॥ ১৫ ॥ ১৬॥ 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 
চ দৃষ্টেঘপি ন মে বিন্ময়ো নাপি ভীতিরভূৎ মন্মনসন্তাদা ভগবন্মাধুর্য্যমাত্রা বিষ্টত্ব- 
দিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪] ১৫ ॥ 

পিপ্ললোপন্থে অশ্বখমূলে আশ্রিতঃ উপবিষ্টঃ। আত্মন! বুদ্ধ্যা আত্মস্থম্ 
উৎপর্নপ্রেমত্বান্মনস্তবিচ্ছেদেনৈব কৃতবাসম্ আত্মানং পরমাত্মানম। তথাপি 
যথা শ্রুতং মন্ত্রোপদিষ্টধ্যানমনতিক্রম্য অচিন্তয়ম্ ॥ ১৬ ॥ 

পথশ্রমে আমার দেহ ও ইন্জরিয় একাস্ত অবসন্ন হইয়াছিল; 
আমি পিপাসায় অভিভূত ও ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিলাম। 
আমি তটিনীর এক হ্রদে স্নান, পান ও আচমন করিয়া! শ্রান্তি 
দুর করিলাম ॥ ১৫॥ | 

অনন্তর সেই জনমাঁনবশূন্য অরণ্যে এক অশ্ব্থমূলে 
উপবেশন পূর্বক বুদ্ধিসহযোগে আমার হৃদয়স্থিত পর- 
মাত্সাকে,_যেরূপ শুনিয়াছিলাম, সেইরূপে- চিন্তা করিতে 
লাগিলাম ॥ ১৬॥ র 



ও নম়ে। ভগবতে বাজুদেবায় । 

ুখবনধ। 

অনেকেই, বোঁধ করি, অধগত আঁছেন যে, আজি 
কয়েক বৎসর হইতে আমরা বিলুগুপ্রায় সমগ্র অস্টাদশ 
মহাঁপুরাঁণের উদ্ধারের নিমিউ-_-সংগ্রহ সংস্কার ও প্রচারাদির 
নিমিত-_সবিশেষ উদ্যোগ, আয়োজন ৬ অনুষ্ঠান করি- 
তেছি;_ কিন্তু “কালের কুটিল গতি প্রযুক্ত এবং “শেয়াংসি 
বছুবিস্বানি” গিবন্ধন, ইতিপূর্ব্বে একখানি পুরাঁণও সাধারণ্যে 
প্রচার কর্দিতে সমর্থ হই নাই !-_কয়েক বারই বিজ্ঞাপন 
প্রচারিত হইল প্রচারের সম্যক আয়োজন উদ্যোগ, ও 
অনুষ্ঠান হইল;__এমন কি, একখানি মহাঁপুরাঁণ (ব্রহ্মপুরাণ্) 
প্রায় সমগ্র সংশোধিত ও অনুবাদিত হইল,__কিয়দংশ পর্য্যস্ত 
মুদ্রিতও হইল; কিন্তু বিবিধ বিস্ব-পরম্পরা-নিবন্ধন কার্ষ্যে 
পরিণত হইল না; পুরাণ প্রচারিত হইল না !_ মুকুল অৰ- 
স্থথৃতেই বিশুক্ষপ্রায় হইয়া গেল,- ফল দেখা গেল ন11(১) 

ফলত, এইরূপে বারংবার বিফল-প্রযত্ব হইয়াও আমর! 
নিরুৎসাহ হই নাই ;_হতাঁশ হই নাঁই;- উদ্যমও পরি- 
ত্যাগ করি নাই। তবে পুনঃপুন নানারূপ বিস্বব্যাঘাতাদি- 
] (১) এতৎসন্ধন্ধীয় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ ত্রহ্মপুরাঁণের অবতরণিকায় বিবৃত হইয়াছে। 

উহ প্রচারিত হইলেই সকলে অবগত হইতে পারিবেন। বাহুল্যতয়ে এস্থলে তত্তাবতের পুন--৫ 
রুল্লেখ কর! আবগ্ভক বোধ করিলাম ন|। 
8-৯. সামা ভারা টিপা 
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পিসি এসি, স্তর ই এ্হ্এ্ ৯০ সস লাস্ট এ জীন চাটনি 

ংঘাঁত নিবন্ধন, উদারচেত। সন্নদয় স্থহ্ৃদ্রুন্দের সৎপরামর্শ 

ও অদৃযুক্তি মতে বিস্ব-বিনাশন ও শুভ-সম্পাদন উদ্দেশে, 
আমাদের প্রচারিত অফীদশ মহাঁপুরাঁণের অনুষ্ঠান-পত্রোক্ত 
ক্রম-বিপর্ধ্যয় (২) স্বীকার করিয়াও, এবারে আমরা ভগবান 
বাস্থদেবের মহিমপ্রধান, সর্বববিস্ব-বিনীশন, তাপত্রয়োনম্মুলন, 

নিখিলমঙ্গলালয়, পরম শিবদ, পঞ্চমবেদস্বরূপ পঞ্চম মহা পুরাণ 

প্রীমভাগবতই সর্বাগ্রে প্রচার করিতে প্রব্বত্ত হইলাম । ভগব- 
দনুকম্পায় অদ্য অতি শুভদিনে-_শুভক্ষণে-_রঘুকুলতিলক 
ভ্ীরামচন্দ্রের শুভ আবিভাব-দিবসে-_জন্মদিবসে--প্রীরাম- 

নবমী দিবসে এই শ্রীমন্ভাগবতের প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইল। 

(২) উক্ত অনুষ্ঠান-পত্র বিগত ১২৮৮ সালে প্রচারিত হয় । উহাতে আমর! পধ্যায়ান্ুসারে 

মহাপুরাণের যে নাম-উল্লেখ করিয়াছি, সেই পধ্যায়ক্রমেই অষ্টাদশ মহাপুরাণ, ক্রমে এক 
এক খানি করিয়া, নাঁগরাক্ষরে মূল ও বাঙ্গাল অক্ষরে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত, 
প্রচারিত করিব, মানু করিয়াছিলাম। কিন্তু, এক্ষণে, উল্লিখিত কারণ নিবন্ধন, প্রথম ব্রহ্মা 
পুরাণের পরিবর্তে আমরা একবারে পঞ্চম মহাপুরাণ শ্রীমন্তাগবত প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
এবং বঙ্গদেশবাসী অনেক গ্রাহকের--বিশেষত বৈষ্ঃব সম্প্রদায়ের অনুরোধক্রমে নাগরাক্ষরের 
পরিবর্তে এই শ্রীদ্ভাগবতের মুল প্রভৃতি সমুদাঞ্ধ অংশ বাঙ্গালা অক্ষরেই মুদ্রিত করিতেছি। 
এই ক্রম-বিপত্যয় ও অক্ষর-পরিবর্তন ব্যতীত প্রচারাদি সম্বন্বেও আমর আরও কয়েকটি 
প্রণালীগত পরিবর্তনদিও করিয়াছি। প্রথমত, বাঙ্গাল! অনুবাদ ব্বতন্ত্র মুদ্রিত না করিয়। অধি- 
কাংশ পাঠকের স্থবিধানুরোধে মূলের নীচেই দেওয়া হইতেছে। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ সুহৃদ্- 
বৃন্দের অনুরোধে কয়েকটি টীকা ও সংস্কৃত টিপ্লনীও মূলের নিম্নে দেওয়। যাইতেছে; এবং সেই 
জন্যই অনুবাদে যে সকল বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় বাঙ্গাল! টিপ্লনী দিবার মানস ছিল, 
স্বানাতাৰ প্রযুক্ত তাঁহ। অনুবাদের সহিত দেওয়। হইতেছে না ।--“ভাগবতরহসা” নামে আমর! 
একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ প্রচারের সন্কল্প করিয়াছি । তাহাঁতেই অত্যাবশ্তকীয় টিপ্ননী প্রভৃতি শ্রীমদ্- 
ভাঁগবত-সন্বন্ধীয় যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া দিবার ইচ্ছা! আছে। অধিকস্ত, 
আদ্য ম্লশেকের, শতাধিক প্রকার ব্যাখ্যা এবং অন্তান্ত যে সকল গ্লোকের টাকাকারগণ 
বিবিধরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তত্তীবতেরও তাৎপর্য সকল ষখাসভ্ভব সরল বাঙ্গাল! ভাষায় 
উহাতে সন্গিবেশিত করিয়। দিবার ইচ্ছা! করিয়াছি। আর আপাতত, ২* ফর্মার পরিবর্তে 

মামিক ১, ফন্খ্া কিছুদিনের জন্ত প্রচারিত হইবে, পরে মাসিক ২* ফর্্া করিয়াই প্রচারের 
ইচ্ছ। আছে। এবং দেশকালপাত্রানুনারে মূল্যমন্বন্বেও কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছি। 

এতদ্বাতীত অন্থান্য সকল বিষয়ই অনুষ্ঠান পত্রনুযায়ী হইতেছে ও হইবে। 

বর রা ) পপ আটকা বত তব তানিন ািরিউস্াস্ি এছ নিসার সিন উল তীএ্িএপা১৬িসফিটা পাত্তা হাটি পম স্স্টিং৬) 

স্থির সস্তা সরি সিটি সী সী সিসি সিটি বযতি আটা ইত ও সি টি সি 
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শিপ সিসির তি সালা সি রোপা লাস পা সিল পি অর পাটি ভাসি পি পা সি পসরা পিপাসা 

ভরস! করি, হিন্দুধর্দরপরায়ণ লহ্নদয় মহোদয়বৃন্দ এই 

ক্রম-বিপর্য্যয়াদি নিবন্ধন কিঞ্চিন্মাত্রও অসম্তষ্ট না হইয়! বরং 
সমধিক পরিমাণে সন্তষটই হইবেন। কারণ, এই শ্রীমন্ভাগবত 
সর্বপুরাণ-শ্রেষ্ঠ, সর্ববপুরাণ-গুহ্য এবং পরমপবিত্র । ভগ্যবাঁন 
বেদব্যান লোক-দকলের মঙ্গলের নিমিত্ত ভগবৎ-লীলাময়, 
সর্ধবশান্তি-নিকেতন, সর্ববপুরুষার্থ-নাধণ, সর্ববেদতুল্য, সর্বব- 

শ্রেষ্ঠ এই শ্রীমদূভাঁগবত মহাপুরাঁণ প্রণয়ন করিয়াছেন । 
মহর্ষি কষ্ণদ্বৈপাঁয়ন অন্যান্য পুরাণ এবং মহীভারতাদি ইতি- 

হাঁস প্রণয়ন করিয়! কিছুতেই হৃদয়ের শন্তলাভ করিতে 
সমর্থ না হইয়াই পরিশেষে দেবর্ষি নারদের উপদ্েশক্রমে 
ভগবন্মহিম-প্রধান এই মহাঁপুরাণ প্রণয়ন করিয়! স্ুস্থচিত্ত 
হয়েন। এইরূপ, এই প্রীমদ্ভাগবতে এবং অন্যান্য ধর্মাগ্রস্থেও 
এই মহাঁপুরাঁণের বিবিধ প্রকার মাহাত্মাদি বর্ণিত আছে। 
এই সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধে তত্তীবতের উল্লেখ করা অথব1 এই মহা-- 
পুরাঁণের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করা কোনক্রমেই সম্ভবপর 
নহে; এবং প্রদান করিবার তাঁদৃণী আবশ্যকতাঁও দেখিতেছি 
না। কারণ, শ্রীমদ্ূভাগবত আমাদের দেশের আঁবালরৃদ্ধব- 

বনিতা সকলেরই পরম-সমাদরের পরম-শ্রদ্ধার এবং পরম- 
তক্তির গ্রন্থ। স্থতরাং গ্রন্থের পরিচয় বিষয়ে অধিক বাক্য 
ব্যয় ন! করিয়া কেবল নারদপুরাঁণোক্ত ইহার সংক্ষিপ্ত অনু- 
ক্রমণিকাই এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই 
অনুক্রমণিকায় এতহুক্ত স্থুল স্থুল বিষয়ের অতি সঙ্কেপে 
অথচ অতি বিশদরূপে উল্লেখ আছে। অনুক্তমণিকা যথা :- 



পঞ্চম শ্রীভাগবতপুরাণমৃ। 
শ্রীব্রন্ষোবাঁচ। | 

মরীচে শৃণু বক্ষ্যামি বেদব্যাসেন যু কৃতম্। 
শ্রীমস্ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ॥ 
তদস্টাদশসাহত্ঙ্কীত্িতং পাপনাঁশনমৃ । 
হরপাদপরূপোহয়ং ক্বন্ধৈদ্বদশভির্তঃ। 
ভগ্বানেব বিপ্রেন্দ্, বিশ্বরূপী সমীরিতঃ ॥ 

তশ্ত প্রথমন্ন্ধে ।-৮ 

তত্র তু প্রথমে স্কন্ধে সুতর্ষাণাঁং সমাঁগমঃ। 
ব্যাসদ্য চরিতং পুণ্যং পাঁগুবানাং তথৈব চ। 

পারীক্ষিতমুপাখ্যানমিতীদং সমুদাহৃতম্ ॥ 
দ্বিতীয়স্বন্ধে ।__ 

পরীক্ষিচ্ছুকসংবাঁদে স্তিদ্বয়নিরপণযৃ। 
ব্রহ্মনারদনংবাদেইবতাঁরচরিতামৃতষ্ ॥ 

পুরাঁণলক্ষণঞৈব স্থষ্টিকারণসম্ভবঃ | 
দ্বিতীয়োহয়ং সমুদিতঃ বন্ধে ব্যাসেন ধীমতা ॥ 

তৃতীয়স্কন্ধে 1 

চরিতং বিছ্ুরস্তাথ মেত্রেয়েণাস্ত সঙ্গমঃ | 

সষ্টিপ্রকরণং পশ্চাদৃত্রহ্ষণঃ পরমাত্মন2 | 

কাপিলং সাগ্যমপ্যত্র তৃতীয়োহয়মুদাহৃতঃ ॥ 
চতুর্থন্কন্ধে ।-_ 
সত্যাশ্চরিতমাঁদে তু গ্রুবস্ত চরিতং ততঃ । 
পুথোঃ পুণ্যসমাখ্যানং ততঃ গ্রাচীনবহ্ষিঃ। 
ইত্যেষ তুর্ধ্যে। গদিতো| বিসর্গে স্বন্ধ উভভমঃ ॥ 

9৫-০৮-০০০৩ ১-৬- 
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পঞ্চমহ্থন্ধে 1 

_ প্রিয়ব্রতস্ত চরিতং তছংশ্যানাঞ্চ পুণ্যৰ্মূ। 

্রহ্ষাপ্ডান্তর্গতীনাঞ্চ লোকানাং বর্ণনস্ততঃ। 

নরকশ্থিতিরিত্যেষ সংস্থানে পঞ্চমে৷ মতই ॥ 

অজামিলস্য চরিতং দক্ষস্হিনিরূপণম্ । 
বৃত্রাখ্য।নং ততঃ পশ্চাম্মরুতাং জন্ম পুণ্যদম্ । 

ষষ্ঠোহয়মুদিতঃ ক্কন্ধো ব্যাসেন পরিপৌষণে ॥ 
সপ্তমন্কন্ধে ।-- 

প্রহলাদচরিতং পুণ্যং বর্ণাশ্রমনিরূপণম্। 
সপ্তমে! গদিতো! বস বাসনাকর্মমকীর্তনে ॥ 

অষ্টমস্কন্ধে ।__ 

গজেন্দ্রমোক্ষণাখ্যানং মন্বস্তরনিরপণমৃ। 

সমুদ্রমখনঞ্চেব বলিবৈভববন্ধনমূ । 

মৎস্তাঁবতাঁরচরিতমষটমোহয়ং প্রকীর্তিতহ ॥ . 
নবমস্কন্ধে ।-- 

সুধ্যবংশসমাখ্যানং সোঁমবংশনিরূপণমূ। 
শ্যানুচরিতেক্* প্রোক্তো নবমোহয়ং মহামতে ॥ 

দশমসহ্ন্ধে | 

রুষ্ণস্ত বালচরিতং কৌমারঞ্ ব্রজস্থিতিঃ | 
কৈশোঁরং মধুরাস্থানং যৌবনং দ্বারকাস্থিতিঃ। 
ভূভারহরণথ্ণাত্র নিরোধে দশমঃ স্মৃতঃ ॥ 

% বংশানুচরিতে ইত্যপি পাঠঃ ।' 1 
সপ্ত 
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একাদশস্ন্ধে।-_- | 

নারদেন তু সংবাদে বস্্দেবস্ত কীর্তিতঃ 1 
যদোশ্চ দভাত্রেয়েণ শ্ীকফেনোদ্ধবস্ত চ। 

যাদবানাং মিথোহন্তশ্চ মুক্তাবেকাদশঃ স্মৃতঃ 
দ্বাদশস্বন্ধে ।-- 

ভবিষ্যকলিনির্দেশে! মোক্ষো৷ রাঁজ্ঞঃ পরীক্ষিতঃ। 
বেদশাখাপ্রণয়নং মার্কগডেয়তপঃ স্বৃতম্ ॥ 

সৌরী বিভূতিরুদ্দিতা সাত্বতী চ ততঃ পরম্। 
পুরাণসঙ্ঘযাঁকথনমাশ্রয়ে ছাদশে। হ্যয়ম্ ॥ 

ইত্যেবং কথিতং বৎস শ্রীমদৃভাগবতং তব ॥ 
তৎফলশ্রতিঃ।-- 

বজজুঃ শ্রোতুশ্চোপদেষ্ট্রন্ুমোদিতুরেব চ। 
সাহাব্যকর্ৃর্গদিতং ভক্তিভুক্তিবিযুক্তিদম্ ॥ 

প্রৌষ্ঠপদ্যাং পুর্ণিমায়াং হেমসিংহসমাচিতম্। 
দেয়ং ভাগবতায়েদং দ্বিজী য় গ্রীতিপুর্ববকমূ। 
সংপুজ্য বস্ত্রহেমাদ্ৈর্ভগবন্তক্িমিচ্ছত ॥ 
যোহপ্যনুক্রমণীমেতা ং শ্রাবয়েচ্ছ্ণুয়াতথা ৷ 
স পুরাণশ্রবণজং প্রাপ্পোতি ফলমুভ্তমম্ ॥ 

ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্বভাগে বৃহছপাখ্যানে চতুর্থপাদে.৯৬ অধ্যায়ঃ 1৫॥ 
| অনুবাদ |] 

পঞ্চম শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ। 
্রন্ধা বলিলেন । বন মরীচে ! বেদব্যাম-প্রণীত বেদমদৃশ শ্রীমগাগবত- 

নামক পুরাণের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই পাপনাশন শ্রীমস্াগবত 
অগ্নীদশসহত্র-শ্লোকাত্মক ও দ্বাদশস্বন্ধ-সমন্থিত কলপবৃক্ষম্বরূপ । বিপ্রেন্ত্র ! কথিত 

আছে, ইহ সাক্ষাৎ বিশ্বরূপী ভগবানেরই অবয়ব । 



ও ০ শিব ক কন ক কে 
হাক ক ০৯৬১১ 

পাও সিসি কা ক পি লা রাস্মিটানতি পলিলস্টি লিলি, পা লস্ট ক সিভিক পিসি পেস সি রানি পর ফিরছি পপি তৌকির সিসি তে সখ লাকি লং চাটি হরির হারার বহাল রানি দো বরো 

প্রথম স্বন্ধ। 

গ্রথম স্বন্ধে স্থতের সহিত শৌনকাদি খধষিগণের সমাগম, ভগবান ব্যাঁসদেবের 

পবিত্র চরিত, পাগবদিগের পাবন আখ্যান, পরীক্ষিতের উপাখ্যান, এই 

কয়েকটি বিষয় কথিত আছে। 

দ্বিতীর স্বন্ধ | 

পরীক্ষিত ও গুকের সংবাদে ঘোগস্থতিদ্য়। নরূপণ, ব্রহ্মনারদ-সংবাদ, অব- 

তার-চরিতামৃত-ক্* সুরাণ-লক্ষণ, স্থষ্টির ক+রণ-সকলের সম্ভব, ধীমান বেদ- 

ব্যাস এইগুলি দ্বিতীয় স্কন্ধে বর্ণন করিয়াছেন । 

তৃতীয় স্বন্ধ। 
প্রথম বিছুরের চরিত, বিদুরের সহিত মৈত্রেয়ের মিলন, তৎপরেপরমাত্মা! 

ৃ ব্রহ্মার স্থষ্টিপ্রকরণ, কপিলপ্রণীত সাঙ্খযোগ, এই সকল কথা তৃতীয় স্কন্ধে 

কথিত হইয়াছে। 

চতুর্থ ক্বন্ধ। 
প্রথমে সতীর উপাখ্যান, পরে ঞ্ুবেব চরিত, পৃথুর পবিত্র আখ্যান, তৎ্পরে 

প্রাীনবহির উপাখ্যান, বিসর্ন-সম্বন্ধে চতুর্ব স্বদ্ধে এইগুলি বর্ণিত আছে। 

পঞ্চম কনক । * . 

প্রিয়ব্রত-চরিত, প্রিয়ব্রতের পুণ্য গ্রদ-বংশ-কথা', ব্রঙ্গাপ্তাত্তর্থত লোঁক-সকলের, 

বর্ণন, নরক-স্থান-কথন, সংস্থান-সন্বন্ধে পঞ্চম স্বন্ধে এই সমুদায় বর্ণিত হইয়াছে । 

|] ষ্ঠ ক্বন্ধ। 
গ্রথমে অঙ্জামিলের উপাখ্যান, দক্ষস্থষ্টি-নিরূপণ, তৎপরে বৃত্রাস্থরের চরিত, 

বাযুগণের পুণ্যগ্রদ জন্ম-বিবরণ, ষষ্ট স্বন্ধে পরিপৌধণ-দন্বদ্ধে বেদব্যান এই গুলি 
বর্ণন করিয়াছেন। ৃ 

সপ্তম ক্বন্ধ। 

প্রহলাদের পবিভ্রকথা, বর্ণাশ্রম-নিরূপণ, গপ্তম স্বন্ধে সকাম কর্বিষয়ে 
ইহ! উদ্ত হইয়াছে। 

এ 
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অফম স্বন্ধ | 
গজেন্ত্র-মোক্ষণাখ্যান, মন্বস্তর-নিরূপণ, সমুদ্র-মথন, বলি রাজার বৈভব ও 

বন্ধন, মত্ম্তাবতার-চরিত, এই সমুদায় অষ্টম স্বন্ধে ধর্ণিত হইয়াছে। 

নবম বন্ধ | 

হূরয্যবংশ-সমাধ্যান, চন্দ্রবংশ-নিবূপণ, এইরূপ বংশ-কীর্তন দ্বার। এই নবম 
 স্বন্ধ শেষ হইয়াছে । 

দশম স্বন্ধ | 
কষ্ণের বাল-চরিত, কৌমার-চরিত, ব্রজ-বিহার, কৈশোর-চরিত, মথুরা বাঁস, 

যৌবন-চরিত, দ্বারকাবাস, এবং ভূভার-হরণ, দশমে নিরোধ-বিষয়ে এই সকল 
কথা আছে। 

একাদশ স্কন্ধ। 
এ সহিত বন্থদেবের সংবাদ, দত্তাত্রেয়ের সহিত যছুর কথা, কৃষ্জের 

সহিত উদ্ধবের কথোপকথন, যাদবদিগের পরস্পর-কর্তৃক পরস্পরের নাশ, 

একাদশে মুক্তি-বিষয়ে এই সকল বর্ণিত আছে। 

দ্বাদশ ক্বন্ধ। 
প্রথমে কলির ভবিষ্যদ্বৃত্তান্ত, রাজ! পরীক্ষিতের মুক্তি, বেদশাখা-প্রণয়ন, 

মার্কগেয়ের তগস্তা, সূর্য্যের বিভূতি-কথন, তত্পরে ভগবানের বিভূতি, পুরাণ- 

ংখ্যা-কথন, দ্বাদশ স্বন্ধে আশ্রয়-বিষয়ে এই সকল কথা কথিত হইয়াছে। 

বৎস! এই তোমার নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় কথিত হইল । 

ফলশ্রুতি। 
এই স্্রীমস্তাঁগবত, বক্ত1 শ্রোতা উপদেষ্টা অনুমোদ্দিতা এবং সাহীাধ্যকর্তী, 

সকলেরই ভক্তি ভূক্তি ও বিমুক্তি প্রদান করেন। যিনি ভগবানে ভক্তি ইচ্ছ। 

করেন, তিনি ভারী পুর্ণিমাতে বিুভক্ত ব্রান্মণকে বন্ত্র ও স্বর্ণ প্রভৃতি দ্বার! 

পুজ। করিয়া! গ্রীতিপুর্র্বক হেমসিংহের সহিত এই স্রমস্তাগবত দান করিবেন। 
যিনি এই অন্ুক্রমণিক শ্রবণ করান বা শ্রবণ করেন, তিনিও আদ্যোপাস্ত 
পুরাণ শ্রবণের সুফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

নারদীয়পুরাণ-_পূর্ব্বভাগ--বৃহছরপাখ্যানের চতুর্থ পাদের ৯৬ অধ্যায়। 
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এক্ষণে আমাদের কার্ধ্যপ্রণালী গ্রভৃতির বিষয় যথাসম্ভব 
ক্ষেপে উল্লেখিত হইতেছে । 

শ্রীমস্তাগবতের আমাদের এই সংস্করণে মুল, প্রত্যেক 
শ্লোকের অন্বয়, পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শ্রীধরম্বামি-কৃত ভাবার্ঘ- 
দীপিকা টাকা, এবং দীপনী ও চূর্ণিকা নাম্বী টিপ্লনী (৩), 
 পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জীবগোস্বামি-কৃ ক্রমসন্দর্ভ, পুজ্যপাদ 

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-কৃত সারার্ণদর্শিনী টাকা, পৃজ্যপাঁদ 
শ্রীযুক্ত সনাতনগোস্বামি-কৃত (কেবল দশমন্কন্ধের) তোধণী 
নামে টীকা এবং আদ্যোপান্ত সমন্তের সরল বিশুদ্ধ বাঙ্গালা 
অনুবাদ থাকিবে। তন্মধ্যে সর্ববপ্রথমে মূল, তাঁহার নীচে অন্বয়, 
তৎ্পরে নরল রেখার নীচে ভাবার্ঘ-দীপিকা, তাহার পর 

এঁরূপে দ্ীপনী, তৎপরে চুর্ণিকা, তৎপরে ক্রমসন্দর্ভ, তৎপরে 
সারার্ঘদর্শিনী এবং সর্বশেষে বাঙ্গাল! অনুবাদ থাকিবে । এক 
একটি শ্লোকের এই গুলি যথাক্রমে পর পর শেষ হইলে, 
তাহার পর অন্য শ্লোকেরও আবার এরপ ক্রমে এ সকল 
সন্নিবেশিত হইবে । কেবল, যে পৃষ্ঠায় মূল থাকিবে, অনু- 
বাদ যাহাতে সেই পুষ্ঠাতেই থাকে, ক্রম-বিপর্য্যয় স্বীকার 
করিয়াও তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইবে; এবং ফুল ও 
অন্থয়, যাহাতে প্রত্যেক পৃষ্ঠার উপরি থাকে, পারতপক্ষে 
তৎপ্রতিও বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে। তোঁষণী যেখানে দিলে 

ভাল হয়, যথাসময়ে বিবেচন। করিয়। দেওয়! হইবে ।. 

ৃ 
ৃ 
ৃ 
ৃ 

প্রত্যেক প্লোকের সারমর্্ন সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। 

(৩) দীপনীতে শ্রীধরম্বামি-কৃত টাকার ছুরূহ স্থলাদির ব্যাখ্যা্দি আছে।--চুর্নিকায় 

ি৯-- 



চাস পিসি পাস ছি 

পিসি নিটল পি 

৯ কিসমিস তালা তন এছ পাই লি তথ কি ভি তছনছ সি টি রাখি এ তা তাস লা রি পি সি এসি এ পি লে ভিন প্রি সি নি পা্উ কোন পি পিসি টি এ তি লৌকিক কির চা জানি রি এসি সত সি লো পা লি লা লো এছ লি পাশ 

স্বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে 10৫) এবং গ্রন্থখানি 

(৫)--এই শ্রীমন্তীগবত সাত্বিক পুরাণ__বৈষ্বগ্রস্থ। 'দকল সময়েই সম্যক সমাদৃত 
হইলেও ক্রীপ্রীমহাপ্রভূর প্রাছুর্ভীবনময়ে ইহার যেরপ সবিশেষ সমাদর ও চর্চা হইয়াছিল, 

আর কখনও সেরূপ হইয়াছিল বলিয়। কোনরূপ প্রমাণ দ্রেখিতে পাওয়। যাঁয় না। এই সময় 
ইহার প্রক্কৃত অভিনব ভাবব্যপ্রক অনেকগুলি টাকাটপ্লনীও প্রণীত হইয়াছিল ।-_পৃজ্যপাদ 
যুক্ত সনাতন গোম্বামী তোষণী প্রস্তুত করেন ;_তদীয় ভ্রাতুপ্ুত্র অসাধারপ-ধীশক্তি-সম্পন্ন 
ও পাতডত্য-প্রাবীণ্য-পরিপূর্ণ শ্রীধুক্ত জীব গোস্বামী ক্রমসন্দর্ভ প্রণয়ন করেন। এবং আরও 
কতিপয় মহাজ্সা কয়েকখানি টীকাটিপ্ননী প্রণয়ন করিয়াছিলেন ১-কধিত আছে, তন্মধ্যে 
একখানি পুজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীর মত-বিরোধী বলিয়া, তত্প্রণেতা, 'ষে স্বামী মানে না সে 
বেশ্য।' এই'প ফ্লেষুচক বাক্যে মন্থাপ্রভৃকর্তৃক নিরাকৃত হইয়াছিলেন। যাহা! হউক, স্বরং 
মহাপ্রভু চৈতন্ভদেব এবং নিত্যানন্দপ্রভৃ, এই শুক-ুখাম্ৃত-দ্রব সংবুত-নিগম-কল্পতরু-ফল- 

রসাশ্বাদে সর্বদাই বিভোর থখকিতেন ;--এবং তাহাদের পারিষদ-বর্গও তদ্গতচিত্তে সর্বদাই 
ইহার চচ্চা ও অনুশীলন করিতেন ।--তদবধি ওরুশিষ্যপরম্পরায় তদীয় পারিষর্দ বৈষ্ণব- 
সন্প্রদায়ের_অদ্ধৈত প্রভুবংশের-_বিশেষত নিত্যানন্দ প্রভুপাদের সন্তানগণ মধ্যে আবিচ্ছেদে 
ইহার চচ্চ। ও অনুশীলন চলিয়া! আসিতেছে; এমন কি,তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে জীমন্ভাগবতের 

অধিকারী এবং শ্রীমন্তাগবত-ব্যবসায়ী, এ কথ। বলিলেও বৌধ করি অত্যুক্তি হয় ন!। 
বল! বাহুল্য যে, গুরুপরম্পরা ক্রমে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ধাহ।র1 যে শাস্ত্রের ব্যবসায়ী, 

তাহাদের ঘ|র1 সে শাস্ত্রের গৃঢার্থ প্রভৃতি যেরূপ হম্পষ্টীকৃত হওয়! সম্ভব; অন্ধ দ্বার! 
কখনই তদনুরূপ আশ! করা যাইতে পারে না। এই জন্যই, বিষুপুরাঁণ, কক্ষিপুরাঁণ, 
মহানির্ববাণ-তন্ত্র প্রভৃতির অনুবাদক, বিবিধ-শাস্ত্ীর্ঘদশাঁ, সদ্বিদ্বান্ হুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় আমাদের মহাপুরাণ-সম্পাদনাদিরূপ মহাসাগর সমুত্তীর্ণ 
হইবার অধ্যবসায় ভেলকের প্রধান কর্ণধার স্বরূপ থাকিলেও, শ্রীমন্তাগবত সম্বন্ধে আমর! 
মিত্যানন্দবংশাবতংস প্রধান প্রধান ভাগবতাভিজ্ঞ মহোদয়গণের আশশ্রয় গ্রহণ করিয়।ছি। 
তাহীরাও প্রায় সকলেই সম্পূর্ণ অনুমোদন সহকারে যথাসম্ভব সাহাধ্যাি করিতে প্রতি- 

শ্ুত ও স্বীকৃত হইয়াছেন । তন্মধ্যে সম্প্রতি যাহারা সাহাধ্য করিতেছেন, তাহাঁদেরই নাম 
এস্থলে বিবৃত হইল ; অন্যান্য যে সকল মহাত্ম। সাহাধ্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন অথব! 
সাহায্য করিবেন, তাহাদের নাম পশ্চাৎ যথাস্থানে যখোচিত কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশিত 

হইবে। 
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমৌহন গোম্বামী এবং শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র গোম্বামী মহা শয়দয় তাহাদের 

স্ব স্ব সংগৃহীত ও অধীত অতীব পরিশুদ্ধ হশ্ুলিখিত গ্রন্থ প্রদান দ্বারা আমাদিগকে যথেষ্ট 
অনুগৃহীত ও উৎসাহিত করিতেছেন। আর, প্রথমোক্ত মহাশয় অসুস্থ বলিয়া যদিও এক্ষণে 
তাদৃশ মনোতিনিবেশ করিতে পারিতেছেন ন! ; কিন্তু শেষোক্ত মহাশয় সময় সময় আবশ্যক- 
মত সংপরামর্শ প্রদান এবং পর্য্যবেক্ষণাদ্িও করিতেছেন। . 

প্ীযুক্ত গ্তামলাল গোস্বামী সিদ্ধাস্তবাচন্পতি মহাশয় বিশেষ যত্ব ও উৎসাহের সহিত 
অনুবাদ অন্বয় দ্ীপনী-সংগ্রহ প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ সাহাষ্য করিতেছেন। এমন 
কি, ইহার ঈদৃশ সহায়ত! ন| পাইলে অ।মরা এই দুরূহ বিষয় এতাদৃশ সঈচারুরূপে সম্পাদন 
করিতে পারিতাম কি না, সন্দেহস্থল। সিদ্ধান্তবাঁচম্পতি মহাশয় বয়সে নবীন হইলেও 

নেড়ে | নর 
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যাহাতে সর্ববোৎকৃই, সর্বাঙ্গহন্দর ও সর্ববতোভাবে পরিশুদ্ধ 
হয়, তদ্বিষয়ে যত্ব, পরিশ্রম এবং অর্থব্যয়াদির কিঞ্চিম্মীত্রও 

ক্রটি হইতেছে না । ফলত: ফল কিরূপ দ্াড়াইতেছে, তাহ! 
কৃতবিদ্য সহ্ৃদয় পাঠকবর্গই বিবেচনা করিবেন ।-- 

“হেল? সংলক্ষ্যতে হাগ্নে৷ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা।॥ 
স্বর্ণ বিশুদ্ধ কি বিমিশা তাহার পরীক্ষা অগ্নিতেই হইয়। 

থাকে। 
, এস্থলে আর একটি কথার উল্লেখ করিয়। এই প্রস্তাবের 

উপসংহার করিতেছি :_ 

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, "্ীমন্ভীগবত ত অনেক 

প্রচারিত হইয়াছে ; আবার কেন % এতছ্ত্তরে সম্প্রতি 
ক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য যে, ইতিপুর্ববে যতগুলি শ্রীমদ্- 

ভাগবত প্রচারিত হইয়াছে ; তাহার কোনখাঁনিই আশানু- 
যাঁয়ী হইয়াছে বলিয়া আঁমাঁদের ধারণা নাই। কোনটি কেবল 
মূল, কোনটি কেবল অনুবাদ, কোনটি বা কেবল অনুবাদ ও 

ছুই একটি টাকা সহ, এবং কোন কোনটি বা কতকগুলি 
টীকা সমেত মুদ্রিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু, প্রথমত, 
এতগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের একত্র সমাবেশ কোনটিতেই 
নাই ;_দ্বিতীয়ত, অন্থয় বা দীপনী এ পর্য্যস্ত কেহই মুদ্রিত 
করেন নাই ;__তৃতীয়ত, প্রায় কোনটিই তাদৃশ পরিশুদ্ধ 

_ নৈপুণ্যে নিরতিশয় প্রবীণ । শ্রীমন্তাগবতে ইনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন। তত্ব্তীত বেদাস্ত, যট্সদর্ভ, 

| বৃহদ্ভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃত প্রভৃতি অন্যান্য মহামান্য প্রামাণ্য অতি দুরূহ বৈষ্ঞবগ্রন্থ- 
ৃ সকলও ইনি রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। 

ন্ হ্ 
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রূপেমুদ্রিত ও প্রচারিত হয় নাই। ত্রিপুরাধীশ্বর শ্রীমন্মহারাজ 
বীরচন্দ্র বর্ম মাণিক্য মহোদয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে বহরমপুর 
হইতে শ্রীযুক্ত রামনারাঁয়ণ বিদ্যারত্ব মহাশয় কর্তৃক যেটি 
'মুদ্দরিত ও প্রচারিত হইতেছে; তাহাতে অপেক্ষাকৃত অনেক 
গুলি টীক। আছে; কিন্তু কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণ প্রায়ই সচরাচর 
বলিয়া থাকেন, উহাতে বিস্তর ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হয় । 

আমরাও যতদূর মিলাইয়া দেখিয়াছি, তাহাতে তাহাদের 
এরূপ উক্তি যে অমূলক, এরূপ বলিতে পারি না।-_অধিকৃত্ত 
উহাতে মধ্যে মধ্যে টীকাঁর কোন কোঁন অংশ “ছাড়” দেখিয়া 
__বিশেষত সর্বপ্রথম শ্লোকের পূজ্যপাঁদ-জীবগো স্বামি-কৃত 
টাকার বৈষ্ঞবসম্প্রদায়ভিমত অতিস্থন্দর “স্ব-ব্যাখ্যা” নামক 
বিস্তৃত ব্যাখ্যাটি দেখিতে না পাইয়া আমরা অত্যন্ত ক্ষুন্ধও 
হইয়াছি। তা যাহা হউক, বিদ্যারত্ব মহাশয় বিস্তর যত্ব ও 
পরিশ্রম স্বীকার করিয়! তাহার সংস্করণ বাহির করিতেছেন। 
এ কার্য, যেরূপ ছুরূহ,_বিশেষত হস্ত-লিখিত বিশুদ্ধ মূল 

গ্রন্থ সংগ্রহ করা যেরূপ ছুরূহতর,_-এবং তদছুক্ত পাঠ 

নির্ববাচন ও নির্ণয় কর! যেরূপ ছুরূহতম কার্ধ্য ; তাহাঁতে 

প্রথম উদ্যোগের অবশ্যান্তাবী ভ্রমপ্রমাদ জন্য আমর! তীহার 

কোনরূপ দোষ প্রদান না করিয়া প্রথম পথ-প্রদর্শক বলিয়। 
তাহার নিকট বরং যথেষ্ট উপকৃত ও কৃতজ্ঞই রহিয়াছি।__ 

তবে কি না, যখন ত্রিপুরাধীশ্বরের প্রচুর আর্থিক সাহাঁষ্য 
আছে; তখন আরে! একটু অধিক পরিশ্রমাদি স্বীকার করিয়া 
যাহাতে বিষয় পরিত্যক্ত ন৷ হয়, তৎ্প্রতি একটু বিশেষ 
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শা 
৮ 

রদ পাট রজব র তি পি কি এ ও লতি কির তি ক পা বিজি আসান টি লা রসি পা এছ লি হলি বা কাস পি কা বি নিজ 2 নতি ভাসি এসসি পি জানি জা 

জি 

সপ সি পা সিপা্িসত ৯* ৯ খল সিপাছি ল সালা ৯ ৯ রা সরস র ৯:৫৮ পি ৩৯৫ লাল সি সিসি জা তত সিসি ৯ ৯৫৯৯ ০৩ ৯৩ দলিত সিসি 5০৯০ ৯৪ ছিলি পি বিশটি পা সিমি » পি লোপ টি পলো পাটি লো 

রাখা, আমাদের বিবেচনায়, তাহার সর্বতোভাবে কর্তব্য ।. 
যাহ] হউক, উহার ছুষ্প্রাপ্যতাও আমাদের শ্রীমন্তাগবত প্রচা- 
রের অন্যতম কারণ'--উহা সম্প্রতি আর পাঁওয়! যায় না 
বলিয়াই অনেকের অনুরোধক্রমে তদপেক্ষা তিনটি অত্যা- 
বশ্যকীয় নৃতন বিষয় ( অন্বয়, চূর্ণিক! ও দীপনী ) অতিরিক্ত 
সন্নিবেশিত করিয়! আমরা এরূপ ভবে এসময় -জ্রীমপ্তাগবত' 
প্রচারে প্রবৃত্ত হুইয়াছি ।-__অন্যান্থা কারণাবলীর মধ্যে কতক 
পূর্বেবেই বলা হইয়াছে; অবশিষ্ট, সময়ান্তরে প্রয়ৌজনমতে 
বলিবার মানস রহিল । এক্ষণে এতদ্বারা সাধারণণর কিঞ্ি- 

ম্মাত্রও উপকার হইলে-_ভগবন্তক্ত সাধুরন্দ যকিঞ্চিম্মাত্রও 
পরিতুষ্ট হইলে, আমাদের এই পারশ্রমাদি সার্থক জ্ঞান 
করিব । অলমতিবিস্তরেণ। 

শ্রীরুঞ্ণগোপাল ভক্ত 
সম্পাদক : 

এবং 

এসিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম মেম্বর, 

নৃতন বাঙ্গাল যন্ত্রের অধ্যক্ষ, 

ক ৯ ভাত পাপী তাস পখিতাসিগাছ 

শব্দকল্পদ্রুম দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদক, ৃ 

ও অন্যতম প্রকাশক, ৃ 

রাঁমায়ণ-সম্পাদক, মহানিব্বাণতন্ত্রসম্পাদক, ; 
যোগশাস্ত্রসম্পাদক প্রভৃতি । 

পুরাণ-কার্যযাঁলয় । 

কলিকাতা-_গোপীকরুষ্ঞ পালের লেন নং ১৫। 

১৪ই চৈত্র (প্রীরামনবমী,--১২৯৯। 
১০ 5585 578 



ৃ 

সিসি রি রসি কেসিসি 

লাস স্টিল 

বিশেষ দ্রব্য 

মপাহিপ০রিপপার 

আমাদের এই অষ্টাদশ মহাপুরাণের সংগ্রহ, সম্পাদন ও প্রচারাদি জন্য যে যে মহাত্মা 

যে যে গরিমাণে যে যে রূপে সাহায্য করিয়াছেন এবং করিতে স্বীকৃত আছেন, বিশেষ 

বিবরণ সহ তাহাদের নাম থাযোগ্য কৃতজ্ঞতার সহিত আদি ব্রঙ্গপুরাণের অবতরণিকায় 

বিবৃত হইয়াছে । তাহা! প্রচারিত হইলেই সাধারণে স্ুবিদিত হইতে পারিবেন ;--এস্থলে 

পুনরুল্লেখ কর। তাদৃশ আবশ্যক বিবেচন! করিলাম না । তবে এখানে এই মাত্র বক্তব্য যে, 

স্বদ্েশহিতব্রতনিরতা চিরমুক্তহস্তা দানশীল! শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী ৫০৯ টাকা,ভ্রীমতী রাণী 

আর্দাকালী দেবী ১০০১ টাকা, নদীপুরের রাণী শ্রীমতী লক্গ্ীকুমারী সাহেবা ৫*১ টাকা, 

শ্রীযুক্ত বাবু' হরিকৃষ্ণ মজুমদার ৫০),টাকা', শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০ টাকা, 
আর (ভিন্নধর্্মীবলম্বী হইলে ও) বিদ্বং-সুহৃৎ মহাঁমন! মুরশিদাবাদের বর্তমান নবাব বাহাদুর 

৮০০ টাঁকা,ও জাফরাগঞ্জের নবাব বাহাদুর ১*০ টাকা, এবং অন্যান্য মহানুতব মহোদয়গণও 

যথাসম্ভব আর্থিক সাহায্য প্রদান দ্বারা (এবং লালগোলার প্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত রাজ। 
ষোগীন্দ্রনারায়ণ বাহাছুর প্রমুখ কতিপয় মহাত্ম। কিছু কিছু প্রদানের অঙ্গীকার দ্বার! ) আম- 

দিগকে যথেষ্ট উৎসাহিত ও অনুগৃহীত করিলেও, এই সামান্য অর্থ স্বার। ঈদৃশ গুরুতর কার্য্য 

আশানুষায়ী সম্পাদনের সম্ভাবনা না থাকাও, এত দিন মহাপুরাণ প্রচারে বিলম্ব করিবার 

অন্যতম কারণ। পরস্ত সম্প্রতি কিছু দিন হুইল, তারকেস্বরের মো হীন্ত শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র গিরি 

এবং মেদিনীপুর-_নাড়াজোলাধিপতি শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রলাল থা বাহাদুর, এই ছুই মহাত্মা 

আমাদিগকে বিশেষ সাহাষ্য করিতে একপ্রকার প্রতিশ্রুত হয়েন বলিয়া আর অধিক 

বিলম্ব না করিয়। আমর! এ কার্যে হস্তক্ষেপ করি; পরস্ত শুভ কাধ্যের পদে পদেই বিদ্ব! 

নিরতিশয় ছুঃখের বিষয় যে, প্রথম খণ্ড সম্যক প্রচারের পূর্বেই এই উভয় মহাত্মাই অকালে 

আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়ছেন !-_হুতরাং আমরা অত্যন্ত ক্ুন্ধ ও চিস্তিত হইয়।, 

প্রধানত, তাহাদের উত্তরাধিকারিগণের অভিমত বুঝিয়াই "মুখবন্ধ” খানি প্রচারিত করিবার 

অভিপ্রায়ে ইতিপূর্বে ইহ! প্রচারিত করি নাঁই। পরস্ত কৌন কারণ বশত এখনও তীহী- 

দিগকে জানান হইল ন! বলিয়া-এবং জাঁনাইলেও অকৃতকাঁধ্য হইবারও কোনই সন্ভ।বন। 

নই দেখিয়1--বিশেষত আর বিলম্ব কর অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া--সম্প্রতি এই ৪র্থ খণ্ডের 

সহিতই “মুখবন্ধ” প্রবন্ধটি সংযোজিত করিয়! দেওয়া গেল। ভাহাদিগকে জানাইবার ফলাফল 

এবং আমাদের অন্যান্ যাহা যাহা বক্তব্য আছে, তত্তাবৎ যথাসময়ে বা উপসংহার স্থলে 

বিবৃত কবিবার বাঁসন। রহিল। 

| সম্পাদক। 
শ্রাবণ--১৩০৪। 

পাস্তা 

সা ৬০৫ সম সিসি লা সা পা ৯০ সম সিল সপ সি সিড সপ সস সি সি 



১ স্কং_৬ অং। ] স্রীমন্ভীগবতম্। 
স্পা সস্পািসির জী সপ পি রা ই এ সপ উল ঈদ সী উপ তা দামি সতত হল ছিল সস সী সিসি খপুপে এ সপ িতান্তাস্পিনিলািসিরা সিন তি নী জি সিটি বি সি সি হও আর সি 

ধ্যা়তশ্চরণান্তোজং ভাবনিজ্জিতচেতস। 

ও কগ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃদ্যাশীন্মে শনৈরহরিঠ ॥ ১৭ ॥ 

প্রেমাতিভরনির্ভিন্নপুলকীঙ্গোহতিনিরূত | পর্ণ 
আনন্দসংপ্লবে লীনেো নাপশ্বমুভয়ং মুনে ॥ ১৮ ॥ 

ভাঁবনির্জিতভচেতস! চরণাস্তোজং ধ্যাত; উৎকঠ্যাশ্রকলাক্ষস্া মে “দি হরি; শনৈঃ 

আনীত ॥ ১৭ ॥ 

(হে) সুনে! প্রেমাতিভরনির্ভিন্নপুলকাঙ্গঃ অতিনিবৃতিঃ (অহয্) আনন্বসংপ্লথে লীনঃ 

(সন) উভয়ং ন অপশ্যম্ ॥ ১৮ ॥ 

[ শীধরখামী।] 

ভাঁবেন ভক্ত্যা নিজ্জিতং বশীরুতং বচ্চেতন্তেন। গুঁৎকাগ্ঠযনা শ্রকলাধুক্তে 
অক্ষিণী যস্ত ॥ ১৭ ॥ 

প্রেমণোহতিভরেণ নির্ভিন্নপুলকানি অঙ্গানি যস্ত। আনন্দানাং সংগ্লবে 
মহাপুরে পরমানন্দে । ডভয়ম্ আত্মানং পরঞ্চ ॥ ১৮ ॥ 

1 চৃর্ষিকা।] 
এবং ধ্যায়তে৷ মে হৃদি হরিঃ গ্রাছর্বভূব ॥ ১৭ ॥ 

স্পস্ট এসি ভরি লোন যোনি ল চোষ সস লি পা লেস চি এ ওকি সস শিস 

[ শ্রীজীবগো্।মী |] 

ধ্যায়ত ইতি। শনৈঃ পৌবভ্যাদিক্রমেণ। হৃদ্যাসীৎ স্বয়মেবাবিভূঁত- 
বান 0১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তা। ] 
ভাঁবনিজ্জিতেন গ্রেমবশীকৃতেন চেতস মনস! হৃদি মনন্তেব ধ্যায়তো মম 

হরিঃ শনৈঃ ক্রমেণাসীৎ আগত্যাগ্রে বব । যদ্ধা শনৈরিতি প্রথমং হৃদ্যাবি- 
বর্ভৃৰ ততো হৃদ্বৃত্তিষু তিস্থু নাপিকাশ্রোব্রচক্ষুঃঘপি স্বাঙ্গসৌরভ্যনূপুরসৌন্বধর্য- 
্রীমুখসৌনর্ধ্যগ্রাহণার্ঘমাবিবরৃব। কীদৃশস্ত মম ওঁৎকঠ্ঠ্যেন অশ্রণি কলয়তো ; 
ধারয়তোহক্ষিণী বস্ত তস্ত ॥ ১৭ ॥ 

ভাব-নির্জজিত চিত্তে শ্রীহরির পাঁদপদ্ম ধ্যান করিতে 
করিতে উৎকণ্ঠায় আমার লোচনযুগল অশ্রপপূর্ণ হইয়। উঠিল, 

| অমনি . শ্রীহরিও ধীরে ধীরে আমার হৃদয়ে আবির্ভূত 
হইলেন ॥ ১৭ ॥ ৰ 

৩১৯ 

সি পাস এ 

পাস কটি লিলি এর সিল 



আস স্কিপ উএন্উি্িাল জা খা জা 

২৪২ প্রীমভাগবতমৃ। [১স্কং--৬ অং। 

রূপং ভগবতো যতম্মনঃকাস্তং শুচাঁপহমৃ। 
'অপশ্যন্ সহসোতস্থে বৈরুব্যাদ্র্মান। ইব ॥ ১৯ ॥ 

ভগবতঃ যৎ মনংকান্তং শুচাপহং রূপং, তৎ হা অপশ্ঠন্, বৈরুব্যাৎ ছুর্দনাঃ ইব 

উত্তস্থে | ১৯ 

[শ্রীধরন্বামী ।] 

মনসঃ .কান্তমভীষ্টম্। শুচা শৌকন্তামপহস্তীতি তথা তৎ। উত্তন্থে 
ব্ুখিতবানস্মি ॥ ১৯4 

॥[দীপনী। ] 

সহাপরে মহাপ্রবাহে ইত্যর্থ2 ॥ ১৮--২১ ॥ 

| চুণিকা।] 

তত আনন্দমগ্নও সন্নাতআ নং পরঞ্চ নাঁপশ্যম্ ॥ ১৮ ॥ 

ততো! ভগবতন্তদ্ূরূপম্ অপশ্যন্ সন্ সহসোথখিতোইস্মি ॥ ১৯ 
পাস 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবন্তী | ] 

প্রেমণোহতিভরেণ অত্যাধিক্যেন নির্ভিন্নানি অভিন্নানি পুলকযুক্তানি চ 
অঙ্গানি যন্ত সঃ। প্রেমরূপাণ্যেব সর্ধাণাঙ্গানি তদানীমভূবক্লিতাথঃ। যদ্ধা 
নিঃশেষেণ ভিন্নানি বিদীর্ানীব বোঢ়়মসামথ্যাঁদেবেতি ভাবঃ। আনন্দমংপ্লবে 
লীনো লন্ধাননমূচ্ছ ইত্যর্থ:। উভয়ম্ আত্মানং পরঞ্ নাপশ্তম ॥ ১৮ ॥ 

পুনশ্চ সহটসব তদ্রূপম্ অপশ্ন্ উত্তস্থে বুখিতোহস্মি। যখ। প্রাপ্তচুত- 
নিধির্জনে৷ ছুশ্ধনা ভবতি তখৈবেত্যর্থ? ॥ ১৯। 

সিসি 

মহর্ষে! তখন প্রেমের অতিমাত্র আতিশয্যে আমার 
শরীরে পুলকোদগম হইল; আমার সখের সীম। রহিল না; 
আমি আনন্দের মহীপ্রবাহে নিমগ্ন হুইলাম,__-আত্মপর 
কিছুই দেখিতে পাইলাম না ॥ ১৮ ॥ 

সহস! দেখিলাম, ভগবানের সেই যে শোকনাঁশন মনো- 
| রম রূপ, তাহা দৃষ্টিপথ হইতে অপস্থত হইয়াছে! হৃদয় 

ব্যাকুল হুইয়! উঠিল ; সেই ব্যাকুলতাবশে আমি ছুর্শনার 
ন্যায় উঠিয়! পড়িলাম ॥ ১৯॥ 
$১-৯:-০িপিা পকগ্ত্ছ 8৮৯- 



এসস্িগি 

১ং১অং।]  স্্ীমন্তাগবতমূ। 
দিদৃক্ষুত্তদহং ভূয়ঃ প্রণিধায় মনে হৃদি । 
বীক্ষমাণোইপি নাপশ্যমবিভৃপ্ত ইবাতুরঃ ॥ ২০ ॥ 
এবং ষতন্তং বিজনৈ মামাহাগোচরো গিরামৃ। 

গম্ভীরশ্লক্ষয়। বাঁচ! শুচঃ প্রশময়মিব ॥ ২১ ॥ 
অহং ভূয়; তত দিদৃক্ধু হৃদি মনঃ প্রণিধায় বীক্ষমাণঃ অপি.ন অপশ্ম্, (ততঃ). অবিতৃপ্তঃ 

( অহম্) আতুরঃ ইব (অভন্ব)॥ ২০ | 

বিজনে এবং যতন্থং মাং গিরাম অগোচয়ঃ (ঈশ্বর: ) গম্ভীরগ্রক্ষয়া বাঁচা শুচঃ প্রশময়ন্, 

ইব আহ ॥ ২১। 

[ পীধরস্বামী |] 
হৃদি মনঃ প্রণিধায় স্থিরীরুত্য। অবিতৃপ্তোহহম্ আতুর ইব অভবমিতি 

শেষঃ ॥ ২০ ॥ 

গিরামগোঁচরঃ সংবেদনস্তাবিষয়ভূত ঈশ্বর ॥ ২১ ॥ 

| চুণিকা। ] 
পুনস্তদ্রূপং পশ্তমানোইপি নাপশ্যম্ ॥ ২০ ॥ 
এবং বনে যতভ্তং মাম আকাশবাগাহ ॥ ২১॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্র তরী । ] 

গ্রণিধায় স্থিরীকৃত্য ॥ ২০ ॥ 
গিঞ্'ম অগোচরঃ যতে| বাঁচো নিবর্ভন্তে ইতি শ্রুতেঃ সর্ব্বরের বচনগোচরী- 

কর্ত মশক্যোহপি ভগবাঁন্ মাম্ আহ। স্বীয়বচনসৌন্বর্য্যং শ্রবণাভ্যাং মামন্ুভাবয়া- 
মাস। এবং নারদন্ত বৈধভক্তিমন্বাস্তগবৎসৌরভ্যসৌন্দর্যসৌন্বরধ্যাণাং ত্রয়াণামেব 

অনন্তর সেই রূপ পুনর্বধার দেখিবার আকাজঙ্ষায় আমি 
মনকে আবার হৃদয়মধ্যে প্রণিহিত করিলাম; কিন্তু দেখিয়াও 
দেখিতে পাইলাম না। স্ৃতরাং পরিতৃপ্তি লাভ করিতে না.. 
পাঁরিয়া আতুরের ন্যায় হইয়৷ পড়িলাম ॥ ২০ ॥ 

এইরূপে মেই বিজন বিপিনে ভগবানকে পুনর্ববার 'দেখি- 
বার জন্য বত্ব-পরায়ণ হইলে, বাক্যের অগোচর সেই পরম- 
পুরুষ গম্ভীর ও নেহময় মধুর বচনে আমার শোঁকের যেন সম্পূর্ণ 
শীম্তিবিধান করিতে করিতেই, আমাকে কহিলেন ॥ ২১ ॥ 



ছি, কি চো হর িলত 

1 ২৪৪ শ্রীমস্তাগবতম্। [১ স্ক--৬ অং। 
- 

সাং 
১ ব্খাািহটন সস আপ চপল রা খারা জাল লাস সাত কাক্সিাপথগ তাস রকি সমল স্ব পাস লা জা তি লি সিল থানছি কাস্ট পা সী লো জাতি লি রানি লাস্ট ছি 

ৰ হস্তাম্মিন্ জম্মনি ভবান্ মা! মা দ্রস্টুমিহার্হতি। 
“অবিপককষায়াণাং দুর্দর্শোহহং কুযোগিনাম্ ॥ ২২ ॥ 

হস্ত! ভবান্ অস্মিন্ জন্মনি ইহ (ভূলোকে ) ম1 (মাং) ভ্রষ্টং সা অর্থতি। (যত?) অহম্ 
অবিপক্ককষায়াণাং কুষোগিনাং ছুর্দর্শঃ ॥ ২২ । 

[ শ্রীধরস্বামী ।] 
হস্তেতি সান্ুকম্পসম্বোধনে। মা. ইতি মাং দ্রষ্টং মা অর্থতি ন অর্থতি। 

যতোহবিপকা অদদ্ধাঃ কষায়৷ মলাঃ কামাদয়ে! যেষাঁং তেষাঁং কুযোগিনাম্ 
অনিশ্পন্নযোগানাঁম্ ॥ ২২ ॥ ্ 

[ দীপন্ী। ] 
কুষোৌগিনামিতি | কুশক্োহয়ম্ ঈষদর্থে ন তু কুৎসায়াম্। ইঈষদ্যোগযুক্তীনাং তৎকাল- 

যোগপ্রবৃত্তীনামিত্ার্থ: ৷ যোগমাপ্রবৃত্তসা কুংসায়। বারি বাখ্যালেশ; ॥ ২২২৫ ॥ 
১ পাপ আসল পপ সপ পপি পাসপশাপশ পিপাসা পপ পাপা পাপা ৮৮ পাপ সত 

[ছৃর্নিকা।] 
অন্মিন জন্মনি মাং দ্রষ্টং নার্স ॥ ২২॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী । ] 

হস্তেতি। ভক্তিঃ প্রবৃত্তাআ্মরজস্তমোইপহ! ইন্তাক্তত্বাৎ কষায়োহত্র সাত্বিকো। 
বনবাসাদ্যাগ্রহঃ। বনং হু সাত্বিকো! বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে । তামসং 
দ্যুতসদনং মন্নিকেতন্ত নির্ভণমিত্যুক্তেঃ। উৎকণ্াবর্ধনার্ঘঞেদম্ ॥ ২২ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তা |] 
মাঁধুর্ধ্যাণামন্ভবঃ সাধকদেহে অন্যেষাঁং দর্কেষাস্ত তন্মাধুর্যযাণাং সিদ্ধদেহে 
এব ভাবী জ্ঞেয়ঃ | শুচক্তদদর্শনোভূতদুঃখশোঁকান্ প্রশময়ন্ দৃরীকুর্বন্। অত্র 
বিয়োগৌতৎকগ্ঠ্যবতঃ প্রেম্ণঃ সর্ব! তৃপ্ত্যভাবধর্মত্বাৎ ইবশবাঃ ॥ ২১॥ 

কিমাহেত্যত আহ । হস্তেতি সাঁচ্ুকম্পসন্বোধনম্। অন্মিন জন্মনি সাধক- 
দেহে ম! ইতি মাং দ্র্,ং নার্থতি। ন বিপক্কাঃ ন দগ্ধীঃ কষায়া মলাঃ কামাদয়ো 
যেষাঁং তেষাং কুযোগিনাম্ অহং ছুর্দর্শঃ অদৃষ্তঃ। তুভ্যং তু দর্শনং দত্তমেবেতি 
ত্বং তু কুযোগী ন ভবসীতি ভাঁবঃ ॥ ২২॥ 

বস! তুমি এ জন্মে আর আমাকে এই ভূলোকে 
দেখিতে পাইবে না। যাহাদিগের কামাদি কষায় রি হয় 
নাই, যোগসাধনে প্রথমপ্ররৃত সেই সকল যোগী আমাকে | 
সহজে দেখিতে পায় না ॥ ২২॥ 



১ স্কং-৬ অং। ] শ্রীভাগবতস্।  . ২৪৫. 
লিটা এপ্স এপ্জ্কাস্িকটিনছ এলি এসসি শি চির এছ হস ডি নি রশ এস ই ই এ শস্য সিল সি সি গাছ চান কপির 

সকৃদ্যদ্দশিতং রূপমেতৎ কামায় তেহনঘ। 

মণকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ববান্ যুঞ্চতি হন্ছয়ান্ ॥ ২৩ ॥ 
(হে) অনঘ! সকৃৎ যৎ রূপং দধিতম্, এত২ (একবারদর্শনং ) তে কাসাঁয়। মৎকামঃ 

সাধুঃ শনকৈঃ সর্বান্ হচ্ছয়ান্ মুঞ্চতি ॥ ২৩ ॥ 
পি পপ পপ পা পা পাপী পাপা 

[ শ্রীধরশামী ।] 

কুতস্তহি দৃষ্টোহঙ্গি তত্রাহ ৷ সরকৎ দর্শিতং ময়েতি ৎ এতৎ কামায় ময়ি, 
অন্নরাগায়। ত্বৎকামেন কিমিতাত আহ। মতকামঃ পুমান। হচ্ছয়ান্ 
কামান্ ॥ ২৩ ॥ 

০ স্সসসপিন পক ০ সি আস5 

[ চিক ।] 

তে ময়ি প্রীতয়ে ইদং ব্বপং সরুদ্দর্শিতম্ ॥ ২৩ ॥ 

[ আজীবগোম্বামী | ] 

তথৈবাহ সকদিতি। যেন কষাক়া অপি ণশ্তত্তীত্যাহ মতৎকাম ইতি। 
হৃচ্ছয়ান্ অন্যবাসনাঃ1 ২৩॥ 
শব পপ ০, ০৯ শপ পপ আপ ০ পপ 

| শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 

তহি হাহা! পুনরপ্যেকবারং দর্শনং দহি ইত্যত আহ সদিতি। এত- 
দেকবারদর্শনং তে কামায় ত্বন্মনোরথং সাধক়িতুং যোগ্যমিত্যর্থঃ। ন তু 
মুহর্শনম্ । ওৎকগ্যস্তানতিবৃদ্ধযা প্রেমণোহপ্যনতিবৃদ্ধেন্তস্ত তাকুণ্যং ন 
স্তাদিতি ভাঁবঃ। অতএব জাতপ্রেম্ণে ভক্তায় সাধকদেহে একবারমেব দর্শনং 
দদামীতি মম নিয়মঃ। যথ| সাধকদেহে বালভৃতঃ প্রেম! বিয়ৌগৌৎকঠ্যেন 
লব্বীতিবৃদ্ধিঃ সিদ্ধদেহে তরুণঃ সন্ স্বাধারং ভক্তং মুহরপি মাং দর্শয়তি সাক্ষাৎ 
সেবয়তি চেতি স্বভক্তমনোরথপৃত্তিপ্রকারমহমেব জানামি ন তু মে ম্বভক্ত 
ইতি ভাবঃ। মৎকামঃ যো হি মাং কাময়তেমাত্রং মপর্শনালাভেহপীত্যর্থ। 
হচ্ছয়ান্ বিষয়বাসনাঃ ৷ অত্রাপি সর্বান্ মোক্ষ্যসি হচ্ছয়ানিত্যহকের্নারদং 

অনঘ ! তবে যে একবারমান্র তোমাকে আম্নার রূপ 
দেখাইলাম, ইহা কেবল আমার প্রতি তোমার অনুরাগ- 
বৃদ্ধির নিমিত। ধিনি কেবল আমাকেই কামনা করেন, সেই 
সাধু ধীরে ধীরে আর সকল কামনাই বিসর্জন দেন ॥ ২৩॥ 



২৪৬ শ্রীমস্তাগবতমূ । [১ ক্কং-৬ অং। , 
সি ও পিএ এ লি আও এস এস 

_. সৎসেবয়াদীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ় মতিঃ। 
হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্ত! মজ্জনতামসি ॥২৪ ॥ 

মতির্ময়ি নিবদ্ধেয়ং ন বিপদ্যেত কর্হিচিৎ ৷ 

প্রজাসর্গনিরোধেহপি স্মৃতিশ্চ মদনুগ্রহাৎ ॥ ২৫ ॥ 
অদীর্ঘয়া অপি সৎসেবয়া ময়ি ( তব) দৃঢ়া মভিঃ জাতা। (ত্বম্) অবদ্যম্ ইমং লোকং 

€(দেহং) হিত্ব। মজ্জনতাং গন্তা অসি ॥ ২৪ ॥ 

.মগ়্ি নিবদ্ধ! ইয়ং মতি; কহিচিৎ ন বিপদ্যেত। প্রজাসর্গনিরোৌধে অপি (তে) স্থৃতিঃ চ 

মদনুগ্রহাৎ (ন বিপদ্যেত )॥ ২৫ ॥ 

অদীর্ঘয়াপি সতাঁং সেবয়। । অবদ্যং নিন্দ্যম্। লোকং দেহম্্। মজ্জনতাং 
মৎপার্ধদভাং গন্তাসি ॥ ২৪ ॥ 

[ চূর্নিক1।] 
সংসেবয়া তব মগ্নি দৃঢ়া মতির্জাতা । কিঞ্চ ইমং দেহং হিত্বা মৎপার্ধদে 

ভবিষ্যসি ॥ ২৪ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বীমী । ] 

মতিরিতি অস্মপিতা মতিরিতি শ্বয়মুক্তা যা সৈব। মতেঃ ফলমাহ 
হিত্বেতি ॥ ২৪ ॥ 

[শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী | ] 

প্রতি নেদং বাক্যং কিন্তু স্বভক্তেঃ শ্বভাবং তং জ্ঞাপয়ামাসেত্যেবাত্র তত্বম্। 
সর্ধমিদং দৈহ্যাবদ্ধনার্থমিত্যকে ॥ ২৩ ॥ 

অদীর্ঘয়। অল্লয়াপি। অবদ্যং নিন্ব্যলোকং সাংসারিকজনাবাসং ব্রিভূবন- 
মেব ত্যক্তা মজ্জনতাঁং মত্পার্ষদত্বং গন্তাসি ॥ ২৪ ॥ 

তুমি যে সাধুসেবা করিয়াছ, তাহা অল্পকালব্যাপিনী 
হইলেও, তদ্দারাই আমার প্রতি তোমার অচলা মতির 
আবির্ভাব হইয়াছে । তুমি এই নিন্দনীয় দাসীগর্তজাত দেহ 
পরিত্যাগ করিয়া চরমে আমার পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৪ ॥ | 



০৮ শ্রীমত্তাগবতম্। 

এতাবছুক্ভোপররাম তম্মহদ- . 

ভূতং নভোলিঙ্গমলিঙগমীশ্বরমূ। : র 
অহঞ্চ তন্মৈ মহতাং মহীয়সে 
শীর্ঝ1বনামং বিদধেহনুকম্পিতঃ ॥ ২৬ ॥ 

এতাঁবৎ উত্ত1 নভোলিঙ্গম্ অলিঙম্ ঈশ্বরং তৎ মহদ্ভূতম্ (ব্রক্ম) উপররাম। (তেন) ্ 

অন্ুকম্পিতঃ অহং চ মহত। মহীয়সে তন্মৈ শির্ক] (শিরপ1) অবনামং বিদধে ॥ ২৬ ? 

|] | 

প্রজানাঁং সর্গে স্থষ্টো নিরোধে নংহারেহপি। প্রজাসর্গস্ত নিরোধে ইতি 
বা॥২৫॥ 
০ পা পপ সস 

[চুরশিকা।] | 
মদন্ুগ্রহাৎ তে স্থৃতিঃ প্রলয়েহুপি ন নজ্ষ্যতি ॥ ২৫ ॥ * 

[ শ্রীজীবগোন্বামী | ] 

নন্ন যদ্যন্তরা এব স1 নগ্তেৎ তহি কিং কর্তব্যং তত্রাহ মতির্ময়ীতি | মতি- 
রিতি কিং বক্তব্যং স্বৃতিশ্চৈতজ্জন্মবিষয়া ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ 

্রবিশ্বনাথচত্রবর্তঁ | ] 

নবিপদ্যেত যতো ময়ি নিবদ্ধ! ময়ি বদ্ধ স্থাপিত প্রেমণৈবেত্যর্থঃ। মম 
নিত্যত্বাৎ মতিরপি নিত্যৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ 
সস সপ পা 

আমাতে নিবদ্ধ তোমার এই বুদ্ধির কোন কালেই বিনাশ 
নাই। আর গজা্ষ্টি নিরুদ্ধ হইয় প্রলয়কাল উপস্থিত 
হইলেও, আমার অনুগ্রহে তোমার বর্তমান জন্মের স্মৃতিও 
বিলুপ্ত হইবে না ॥ ২৫॥ 

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সেই সর্বনিয়স্তা মহাভূত ভগবান 
বিরত হইলেন । তৎকাঁলে নভস্তলে তাহার মূর্তি আবি- 
ভাব-লক্ষণ লক্ষিত হইলেও, তিনি প্রাকৃতচক্ষুর অলক্ষ্য ভাবে 
অবস্থান করিতেছিলেন ; আমি তীহাকে দেখিতে পাই নাই। 
তিনি মহানেরও মহীয়ান্) আমি তাহার অনুকম্পীলাভে চরি- 
তার্থ হইয়া! অবনতমস্তকে তাহাকে প্রণিপাত করিলাম ॥২৬॥ ] 

স্পর-৬ 



্ীমন্াগবতমূ। [১৬ 
সি ছিন্ন ক কাস্ট এছ এন সিসির উঠ বি বাটা টা এ ডা উর ডা গিট 

নামান্যনস্তস্য হতত্রপঃ পঠন্ 
গুহানি ভদ্রোণি কৃতানি চ ন্মরন্। 
গ্াং পর্য্যটংস্তষ্টমনা গতস্পৃহঃ 
কালং প্রতীক্ষন্নমদে। বিমৎসরঃ ॥ ২৭ ॥ 

অনন্তহ্য (হরেঃ ) নামানি হতত্রপঃ (ভূত্বা )পঠন্ গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ ম্মরন্ তুষ্ট" 

মনাঃ গাঁং পর্যযটন্ (অহং) কালং প্রতীক্ষন্ (আসম্), গতম্পৃহঃ অমদঃ বিমৎসরঃ (চ) 

(জাতঃ অশ্মি )॥ ২৭॥ 

* [শ্রীধরম্বামী।] 

তত প্রসিদ্ধং মহডূতম্ অস্ত মহতো৷ ভূতন্ত নিশ্বসিতমেতদ্যদৃ্থেদ ইত্যাদি- 
শ্রতেঃ। কীদৃশম্ ঈশ্বরং সর্বনিয়স্ত । নভলি লিঙ্গং মৃদ্ঠির্স্ত, তম্নভোলিজম্। 
সন্নিহিতয়পি ন লিঙ্গ্যতে ইত্যলিঙ্গম। তস্মৈ অদৃষ্টায় অবনামং প্রণামং বিদধে 
ক্ৃতবানহম্। তেনান্কম্পিতঃ সন্ ॥ ২৬॥ 

[ দ্ীপনী | ] 
মহছ্ভুতমিতি ভগবন্নাম প্রধমৈকবচনম্। তত্র প্রমাণম্ অস্য মহতো ভূতস্যেত্যাদি শ্রুতিঃ | 

অস্যেত্যাদি কর্তরি ষষ্ঠী । মহতোহনবচ্ছিন্নপ্য পরমাত্মনঃ প্রকৃতস্য ভূতস্য ঈশ্বরস্যেতি যাবৎ। 

নিশ্গসিতং নিশ্বাসবদপ্রষত্বেনৈব জাতমিতার্থঃ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ 

[ চুণিকা। ] 

ইদমুক্কীস্তহিতঃ | তন্মৈ নমো! বিদধে ॥ ২৬। 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তাঁ। ] 

মহভূতমিতি ক্লীবলিঙ্গং ভগবন্নাম অস্ত মহতো ভূতন্ত নিশ্বসিতমেতদ্যদৃষ্থেদ 
ইতাদিশ্রতেঃ। তেন যন্ত নিশ্বসিতমেব চত্বারে! বেদীন্তস্ত বচনং ততোঁহপ্যতি- 
গ্রমাণমিতি ভাবঃ ৷ ঈশ্বরম্ অতিনিকৃষ্টায় দাসীপুত্রায়াপি মহাং তথা বর- 
প্রদদানং যত ইদমপি ত্তৈকমীশ্বরত্বমিতি ভাবঃ। নভি আকাশে এব লিঙ্গং 
চিহুং শ্রীমুখবচনরূপং যস্ত তৎ। যতো ন লিঙ্গ্যতে ন লক্ষ্যতে চক্ষুর্ভ্যামদৃষ্ট- 
স্বাদলিঙ্গম্ ॥ ২৬ ॥ 

অনস্তর আমি লোকলজ্জায় বিসর্জন দিয়৷ সেই অনন্তের 
 নামোচ্চারণ ও ত্ীহার পরমগোপ্য। মঙ্গলময়ী বিবিধ-লীল! 

* স্মরণ করিতে করিতে প্রহষ্ট মনে পৃথিবী পর্য্যটটন করিতে 1 
(২৯ 1 



টা ঝীমন্তাগবতমূ। ২৪৯ 
ভি সিসি ঠা সি নি নী সি ছল বিল 

এবং কৃষ্ণমতেব্রন্মন্নাসক্তন্যামলাত্মন! | 
কালঃ প্রাছুরভূৎ কালে তড়িৎ সেদাঁমনী যথা ॥ ২৮॥ 

(হে) বরক্ষন্! এবং কৃষ্মতে; আস্ভস্ত অ্মলাত্মনঃ (মম), কালে, সৌদামনী তড়িৎ হখা, 

(তথ1) কালঃ প্রাদুরতৃৎ ॥ ২৮ ॥ 

[ শ্রীধধ্বস্বামা। ] 

( অনস্তস্ত নাঁমানি পঈগ্সিবানবরতং গৃণন্।) হতত্রপঃ ত)ক্তলজ্জঃ। বিমৎ- 
সরে। জাতোহম্মীতি শেষ? ॥ ২৭ ॥ 

কালে স্বাবসরে কালো মৃত্যুঃ প্রাছুরভূৎ আনির্বভূব। অকন্মাৎ প্রাচ্র্ভাবে 
দষ্টান্তঃ তাঁড়ৎ বিদ্যুদিবেতি। সৌদামনীতি বিশেষ্ণং স্ফুটত প্রদর্শনার্থম্। সুদামা 
মালা তত্র ভব! দৌদামনী মালাকারেত্যথঃ। যদ সাম পর্বতঃ তেনৈকদিগিতি 
সত্রেণ অপ. স্ষটিকময়পর্বত গ্রণস্তভাগভবা হি বিছ্যুদতিস্ফুটা ভবন্কি তদদিত্যর্থঃ। 
যন্থা তড়িৎ অস্তিক ইত্যর্থঃ তড়িদস্তিকবজযোরিতি নৈরুত্ুপ্মরণাৎ ॥ ২৮৭ 

[ দীপনী।] 

তেনৈকদ্িক ইতি শৃত্রং পাণিনীয়ব্যাকরণস্য চতুর্থাধ্যায়ীয়তৃতীয়পাদে দ্বাদশীধিকশততমম্। 

হৃদায়া অদ্রিণা একদিক্ সৌদামনী ইত তসা ভট্োজিদীক্ষিতকৃতা বৃত্তিঃ॥ যদ্বেতি। অন্মিন্ 
স্পসপিতপসপিশেপীশসীপ শিপ সপিাসশ পাপ পাপী পিপাশীপাশাি পিসী 

[ চুণিকা |] 
ততোহহং তং ধ্যায়ন্ গা" পর্য্যটন্ কালং প্রতীক্ষমাণ আসম্ ॥ ২৭॥ 

পাস 

ৃ 
্ 
্ 

| শ্রীজীবগোস্বামী | ] 

গুহ্ানি গোপ্যানি যানি ভদ্রাণি সর্বোত্তমানি কতানি প্রেয়স্তাদিভিঃ সহ 
প্রেমপরিপাটাময়লীলাস্তানি তু যথাধিকারং স্মরন্নেব নতু প্রকাশয়ন্। তত 
এব তুষ্টমনাঃ স্পৃহাস্তরশুন্শ্চ সন্ পুর্ব এব তু বিমদৌ বিমত্সরশ্চ সন্ কেবলং 
কাঁলং ততকৃপাবপরং প্রতীক্ষমাণোহহং বচবেতি শেষঃ ॥ ২৭ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 

কৃতানি চরিত্রাণি। কালং প্রতীক্ষন্ সকালে! মে কদা ভবিষ্যতি যন্ত্র. 
তৎ্পার্ধদতাং যাস্তামীতি । ভগবশপার্ষদে ভবিষ্যামি কোহন্তবরাকে। মৎসম 
ইত্যেবং মদমৎসরৌ মম নাভৃতাম্ ॥ ২৭ ॥ 

লাগিলাম; এবং কবে ভগবাঁনের পার্যদ হইব, সেই শুভ সময়ের 
প্রতীক্ষা করিয়া বহিলাম। হৃদয় হইতে মদ, মাৎসর্য্য ও 
নিখিল বাঁসনাই বিদুরিত হইয়া গেল ॥ ২৭॥ 

৩২ 



জীম্তাগবতম্। (১ স্কং--৬ অং । 

প্রযুজ্যমানে মি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তন্ুমৃ। 

আরব্ধকর্মনির্ববাণে হ্যপতৎ পাঁঞ্চজভৌতিকঃ & ২৯ ॥ 
ভাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তন্ুং (প্রতি ভগবত1) মরি প্রযুজামানে (নীয়ম্মাদে সতি ), আ+য়ন্ধ- 

কর্নির্বাণঃ পাঞ্চভৌ তিক (দেহ: ) স্কপতৎ ॥ ২৯ ॥ 

| [ শ্রীধরস্বামী ৷) 

গ্রযুজামাানে ইত্তান্তায়মর্থঃ । হিত্বাবদ্যমিমং লোক গন্তা মজ্জনতামসীতি 
যা ভাগবতী ভগবৎপার্ষদরূপ! শুদ্ধ! সত্বময়ী তন্থঃ প্রত্তিশ্রুতা তাং প্রতি ভগবতা 
ময়ি প্রযুজ্যমানে নীয়মানে আরন্ধং য কর্ম তৎ নির্বাণং সমাপ্ত যস্য আরব্ধ- 

[ীপনী ।] 
পক্ষে ভড়িৎসৌদামনীত্যত্র সপ্তমীতৎপুরুষসমাসে। জেয়ঃ ॥ ?নরুক্ষেতি বৈদ্ধিকমস্ত্াণামর্থ- 
জ্ঞাপকে। ভগবদৃষাক্ষমুনিবিরচিতে! বেদ।ঙ্গশাক্্বিশেষে। নিরুক্তন্তত্রত্যং বচনং নৈরুজ্তমিতি 

তস্য শ্মরণাদিত্যর্থ; ॥ ২৮--৩৯ ॥ 

0 [ ছধিক।] 
ততঃ কালে মৃত্যুকালঃ প্রাছরভূৎ্খ ॥ ২৮ ॥ 

[ প্রীজীবগোস্বামী । ] 
কালন্ততকপাবসরঃ প্রাছরভূৎ। যথ! বুষ্টিপ্রতিবন্ধকাবগ্রতক্ষত্নে তড়িৎ- 

সৌদাফিনীতি। গোবলীবর্দন্তায়েন চানধিকার্থমিদম্ ॥ ২৮ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্ত 4] 
কালে মম স্থুলদেহভঙ্গসময়ে কালঃ প্রাছুরুভৎ। যং কালং প্রতীক্ষমাণঃ 

পূর্ববং চিরাদভূবং স ইতার্থঃ। রাজ্ঞো গমনসময়ে তস্যাগমনসময় ইতিবৎ | 
বুদ্ধিহি ভাগবতী অভেদেইপি তেদং জনয়তীত্যনুন্তাসঃ | কালয়োস্তয়োরক- 
শ্মাদ্যুগপদেবাধাঁরাধেয়ভাবেন প্রীছুর্ভীবে দৃষ্টান্তঃ ভড়িদিতি: বিছ্যৃতি 
সৌদামিনী যথা । একন্তাং সৌদামিন্তাং তদৈবান্তা সৌদামিনী কদাচিদ্যথ। 
ভবতি তখৈব মম পাঞ্চভৌতিকদেহভক্ষকালে এব শুদ্ধপার্দদেহপ্রাপ্তিকালো- 
ইভূদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ 

 ব্রহ্মন! এইরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে মতি সমর্পণ পূর্ববক 
তাহাতে আসক্ত হইয়! বিশুদ্ধচিত্তে দিন যাপন করিতে 

এ] করিতে, উপযুক্ত সময়ে, গগনমগ্ডলে তড়িল্ালার ন্যায়, 
অকস্মাৎ আমার আঁসন্নকাল উপস্থিত হইল॥ ৮॥ 



শ্রীমন্তাগবতম্। ২৫১/ট 

[ ীধরম্যামী |] ূ 
কর্মণো নির্ব,খমিব নির্বাণং যন্তেতি বা : পঞ্চভৃতাত্বকো! দেহো| স্কপতৎ। 
জানেন পার্যদতনূনামকন্মারন্বত্বং শুদ্বত্বং নিত্যত্বঞ্চ হৃচিতং 'ভবতি ॥ ২৯॥ 

[ চূর্ণিক1।-] 
ততে! মন্দেহো২পতৎ ॥ ২৯ ॥ 

০ 

পিনডাাতে রা, 
- 90878 
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[ শ্রীজীবগোস্বাক্ী | ] 

ভাগবতীং ভগবদনজ্যোতিরংশরূপাম্। শুদ্ধাং প্রক্কৃতিষ্পর্শশৃন্তাম্ । স্পত- 
দিতি প্রাক্তনলিঙ্গশরীরভঙোইপি লক্ষিতঃ তাদুশভগবন্লিষ্ঠে প্রারন্ধকর্ম্ম- 
পর্যযস্তমেব ততস্থিতেঃ ৷ ইথমেব টীক! চ অনেন পার্ধদতনূনামিত্যাদি ॥ ২৯ ॥ 

 শ্রীবিশ্বনীথচক্রবর্ভা | ] 
.. তাং পুর্বোক্তীং হিত্বাবদ্যমিদং লোকং গন্তা মজ্জনতামসীতি ভগবত 
প্রাতশ্রুতাং শুদ্ধাং শুদ্ধসত্বমরীং যতো ভাগবতীং ন তু মায়িকীং তনু প্রতি ' 
ময়ি প্রধুজ্যমানে ভগবতৈব নীয়মানে সতি মম পাঞ্চভৌতিকো দেহে! 
ন্পতৎ। গোধু ছুহ্মানাস্থ গত ইতি দোহনগমনয়ৌরিব মম ভোৌতিক- 
দেহত্যাগচিম্ময়দেহপ্রাপ্ত্যোত্বল্যকালত্বমেবাভূদিত্যর্থঃ। হিত্বাবদ্যমিমং লোক- 
মিতি ভগবদুক্তোঁ ভ্তাপ্রত্যয়ত্তলয' ...ল এব। যছুক্তং কচিতুল্যকাঁলেইপি উপবিস্ত 
ভূঙক্তে বণৎকৃত্য পততি চক্ষুঃ সংমীল্য হসতি মুখং ব্যাদায় শ্বপিতীত্যদিক- 
মুপসংখ্যেয়মিতি ভাঁষার্তৌ । অনেন পার্ষদতনৃনামকর্শারবত্বং শুদ্বত্বং নিত্য্ব- 
মিত্যাদি ুচিতমিতি গধরস্বামিচরণাঃ। অত্রাবানাঁং কর্মণাং তাপকত্বাদগ্সি- 
তুল্যানাং নির্বাণে! নাশো যত্র স ইতি বনুত্রীহিণা ন কেবলং তত্রানীমে 
প্রারবনাশ তি লভ্যতে দেহপাতাৎ পুর্বকালেইপি তন্নাশে ততপ্রয়োগসিদ্ধেঃ। 
ন চজাতপ্রেম্ণো ভক্তস্তাপি প্রারন্ধং তিষ্ঠতীতি শুদ্ধতক্তানাং মতং সাধন- 
দশায়ামেব তন্নাশীৎ। যদ্বক্ষ্তে প্রিয়ব্রতকথায়াং--নৈবংবিধঃ পুরুষকার 
উন্চক্রমন্ত পুংসাং তদজ্বিরজসা জিতষড়্গুণানাম্। টিত্রং বিদুরবিগতঃ 
সকদাদদীত যন্লামধেয়মধুনা স জহাতি তন্বমিশ্তি। অন্তার্থঃ:-_এবংবিধং পৌরুষং 
ন চিত্রং'চিত্রং খন্বেতদেব। কিং তদিত্যত আহ.। বিদুরবিগতোহস্ত্যজোহপি, 
যন্ামধেয়ং সকদাদদীত যঃ সঃ অধুনা নামগ্রহণসমকালে এব তম্বং তন্গুং জাতি । 
অত্র নামগ্রহণনমকালে তন্ুত্যাগাদর্শনাৎ তন্বারস্তকং প্রীরদ্ষকশ্মৈৰ তন্ুশব্দেন' 

তখন আ,ভগবানের সেই পূর্ববপ্রতিশ্রভ শুদ্ধ-সত্ত্ময় 
পার্ধদদেহের অ.উমুখে নীয়মান হইলে, আমার, পরার কর্ণ 
নির্ববাপিত ও পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হইল ॥২৯॥ 

শিক 

০১ কিলো প্রি সিস্ট এ লে তি 



) 

ওমর এস পি ০ লেস বিডি পি ছি এ 

২৫২ শ্রীমস্ভাগবতম্ । [১ ৬ অং, 

কল্লান্ত ইদমাদায় শয়ানেইস্তস্থ্যন্থতঃ 

শিশয়িযোরনুপ্রাণং বিবিশেইস্তরহং বিভোঃ ॥ ৩০ ॥ 
. কল্পান্তে ইদম্ আদায় উদম্বতঃ অন্তসি শরানে (শ্রীনারায়ণে ) অহং শিশয়িষোঃ বিভোঁঃ 

(ব্রহ্গণঃ) অন্তঃ অন্ুপ্রাণং বিবিশে 1 ৩০ ॥ 

ইদং ত্রলোক্যম্ আদায় উপসংহৃত্য উদন্বত একার্ণবস্ত অস্তসি শয়ানে 
শ্রীনারায়ণে শিশয়িযোঃ শয়নং কর্ত,মিচ্ছোবিভোর্রদ্ষণঃ অস্তন্্ধ্যম্ অনুপ্রাণং 
নিশ্বাসেন সহ বিবিশে প্রবিষ্টোহহম্। ততোইবতীর্্য বিশ্বাত্বা দেহমাবিশ্ 
চক্রিণঃ। .অবাপ বৈষ্ণবীং নিদ্রামেকীতুয়াথ বিষ্ুনেতি কুর্মোক্তেঃ ৷ স্বায়নে 
অস্তসীতি পাঠে স্বায়নে স্বস্তাশ্রয়ে অস্তসি। শিশয়িষোব্রদ্ষণ ইতি প্রীনারায়ণে- 
নাভেদবিবক্ষয়োক্তমিতি গময়িতবাম ॥ ৩০ ॥ 

রি [ চুণিক।। ] 

কর্ান্তে শিশয়িযোব্র্ষণঃ মধ্যং তচ্ছাসেন সহাহং প্রাবিশম্ ॥ ৩০ | 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্ত' । ] 

লভ্যতে ইত্যেকে প্রাঃ অপরে তু ভক্তিসম্পর্কাৎ স্পর্শমণিস্তায়েন ত্রিগুণময়ী 
তন্ুরেব ত্রিগুণাতীতা ভবতি ঞ্বাদে। তথা দর্শনাৎ অত্র তশ্তাস্তগুণ্যত্যাগ 
এব তম্থৃত্যাগ উচ্যতে। এতচ্চ রাসারন্তে জহর্তণময়ং দেহমিত্যত্র প্রপঞ্চ- 
যিষ্যতে । কচিত্ত মতান্তরোত্খাতাভাবার্থং স্বতক্তানাং দেহত্যাগোহপি ভগবতা 
দশ্যত ইত্যাহুঃ যথা জাতপ্রেমণোহপি নারদস্ত দেহত্যাগন্তদপি প্রারন্ধকর্ম্- 
নাঁশে। ভক্তারস্তে এব ব্যাথ্যেয়ঃ। যছুক্তং শ্রীবপগোস্বামিচরণৈ:- _যদত্রহ্গসাক্ষাঁৎ- 
কৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াঁতি বিনা ন ভোগৈঃ। অপৈতি নামস্মরণেন তত্তে 
গ্রারন্ধকর্ম্েতি বিরৌতি বেদ ইতি। প্রারনধনাশে এব দেহপাত ইত্যভিপ্রায়ে 
প্রারন্বকর্শনির্বাণে স্থপতৎ গাঞ্চভৌতিক ইতি সপ্ম্যস্তমেব পদং প্রযুজ্যতে 
ইত্যবধেয়ম্। তদপ্রযুজ্য বনুত্রীহিপ্রয়োগেণ ভক্তানাং প্রারন্ধকর্মনির্বাণাধি- 
করণীভূত এব দেহঃ পতেম্নতু ততোহম্য ইতি জ্ঞাপিতম্ ॥ ২৯ ॥ 

অনন্তর কল্পাবসানে যখন শ্রীনারায়ণ এই বিশ্ব-সংসাঁরের 
উপসংহার করিয়া একার্ণব-সলিলে শয়ান হইলেন, এবং বিশ্ব- 
বিভু ব্রহ্মা তদীয় দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া শয়নের অভিলাষ 
করিলেন, তখন আমিও সেই ব্রহ্মার নিশ্বাসের সহিত তীঁহাঁর 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম ॥ ৩০ ॥ 
স্ 

ৰ 

্ 
ৰ 
ৃ 



ূ | | হি 

' ১স্কং-৬ অং] ্ীমন্ভাগবতমূ। ২৫৩ 
কিস 

ঞ্ী সহঅযুগপর্ধ্যস্ত উত্থায়েদং সিস্যক্ষতঃ। 
মরীচিমিশ্রা খষয়ঃ প্রাণেত্যোহ্হঞ্চ জঙ্ঞিরে ॥ ৩১ ॥ 

সহশ্রযুগগপর্ধযন্তে উত্ায় ইদং সিহ্ক্ষত (ব্রঙ্গণঃ) প্রাণেভাযং অহং মর'চিমিশ্রাঃ খবরঃ 
জজ্ঞিরে ॥ ৩১ ॥ 

জ্রীধরম্থামমী |] 

ওাঁণেত্য ইন্দ্রিয়েত্যঃ অহং মরীচিমিশ্রান্তনুখা পষয়শ্চ জজ্ঞিরে ॥ ৩১ ॥ 

চুণিকা ।] 
পুনঃ কল্পাদৌ ইদং আষ্ট,মিচ্ছতঃ তদ্ষণঃ প্রাণেভ্যো মরীচ্যাদয় খষয়ো- 

ইহঞ জাতঃ ॥ ৩১ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী | ] 
বিবিশে ইত্যাদি লীলয়ৈবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩০ ॥ 
সহজ্ধুগেতি যুগশব্দোহত্র চতুষুগিপরঃ ৷ জজ্তিমহে ইতি বক্তব্যে জজ্ভিরে 

ইতি আর্ধম। মরীচিমিশ্র! ইতাস্তায়ং ভাবঃ-_যথা মরীচ্যাদীনাং ব্রা্ঘকল্লাদনু- 
বত্তানাং সম্প্রতি স্ুপ্তপ্রবুদ্ধতৈব জন্মোচাতে তথেতি জ্ঞেয়ম। অন্রেদং বিবে- 
চনীয়ম্-_সর্বেষু বৈকুঠেষু সর্কেষু কালেষু চশ্রীনারদস্ত নিত্যত! শ্রয়তে ইতি 
যদ্যপ্যেতন্ন ঘটতে তথাপি নিত্যতশ্রীনারদসা বপ্যার্দিকং প্রাপ্তং মহাভাগধেয়ং 
জীববিশেষমবলম্বয ঘটত ইতি ॥ ৩১ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বলাথচক্রবর্তী |] 

নম্ধ তব নিত্যতগ্তত্বে কথমশ্মিন্ কল্পে স্বায়স্তুবে মন্বস্তরে উতৎসঙ্গানারদে! * 
জজ্ঞে ইতি ব্রহ্ষণঃ সকাশাৎ তব জন্মপ্রসিদ্ধিঃ। সত্যম্। নিত্যতনোরেব 
ভগবতো! লীলাবিশেষার্থং দেবক্যাদিগর্তে প্রবেশ ইব মমাপি ব্রহ্গপুত্রত্বলীলার্থং 
পূর্ববকল্লাস্ত এব ব্রহ্মশরীরে প্রবেশোহভূদিত্যাহ কল্পাস্ত ইতি। ইদং ব্রৈলোক্য- 
মাদায় উপসংহৃত্য উদন্বতঃ একার্ণবস্তান্তসি শয়ানে শ্রীনারায়ণে শিশয়িষোঃ 
শয়নং কর্ত,মিচ্ছোবিভোত্র্দণঃ অন্তর্মধ্যম্ অন্ুপ্রাণং বিবিশে প্রবিষ্টোহহম্। 
ততো হ্বতীর্য্য বিশ্বাত্বা দেহমাবিষ্ত চক্রিণঃ | অবাপ বৈষণবীং নিদ্রামেকীভূয়াথ 
বিষ্ণনেতি কৃষ্ষৌকে: | ম্বায়নেহস্তসীতি পাঠে স্বস্তাধিকরণেহস্তসীতি নারায়ণে- 
নাভেদবিবক্ষয়েতি মন্তব্যম্ ॥ ৩০ ॥ 

এইরূপে সহস্র চতুযুগ অতীত হইল। কমলযোনিও 
গাত্রোখান পূর্বক পরিদৃশ্ঠমান ব্রন্মাণ্ডের সৃষ্টি ইচ্ছা করি- 

 লেন। তখন মরীচিপ্রমুখ খধিগণ এবং আমি তাহার ভিন্ন 
ভিন্ন ইন্দ্রিয় হইতে সমুদ্ভূত হইলাম ॥ ৩১ ॥ 
৪ পি 

ন্ 

2 



৯৫৪ গ্রীমস্তাগবতম্্। তিনি 

অনুগ্রহান্মহাবিষ্ঠোরবিঘাতগতিঃ কচিৎ ॥ ৩২ ॥ 

অহাবিষ্ণোঃ অগুগ্রহাৎ অস্ন্গিতব্রতঃ (অহং) ক্লচিৎ অক্বাতগতিঃ (সন) ত্ীন্ লোকান্ 

অন্তত বহিঃ চ পর্যেমি € পর্য্যটাজি ) & ৩২৪ 

[ঞধরম্বামী ২] 

যে কর্দিণন্তে বহির্ন বাস্তি তপআদিভিব্রন্ধলোকং গতান্বস্তর্ন যাস্তি। 
অহ্ন্ত মহাবিষ্োরমুগ্রহাৎ অখগ্ডিতব্রহ্গচর্ধযব্রতঃ সন্নস্তর্বহিশ্চ পর্য্যেমি পর্যযটামি। 
কচিদপি অবিঘাঁতা অপ্রতিহতা গতির্ষস্ত সঃ ॥ ৩২ ॥ 

[ চর্ণিক1। ] 
সোহ্হং গ্রীহরেরনুগ্রহাৎ কচিদপ্যকুগ্ঠগতিঃ সন্ ॥ ৩২ ॥ 

[ শ্রীজীবঙোন্বামী ॥] 

অস্বন্দিতব্রতঃ নিশ্চলভগবস্তক্তিনিয়মঃ | কচিৎ বৈকুষ্ঠাদাঁবপি ॥ ৩২ ॥ . 

[ গ্রবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 

সহতযুগন্ত পর্য্যস্তে পরিসমাপ্তো পুর্বকল্পাস্তে এতৎকল্লাদাবিতার্থঃ। মরীচি- 
মিশ! মরীচ্যাদ্যাঃ | প্রাণেভ্যঃ ইন্জ্রিয়েভ্যঃ | জজ্জিমহে ইতি বক্তব্যে জক্তিরে 
ইত্যার্যম্ ॥ ৩১ ॥ 

ন চ মরীচ্যাদয়ঃ প্রারকতাঃ শ্বশ্বকর্্মপতিতাঁঃ ইবাহং কাপি কর্শণি নাপি 
সনকাদ্যা ইব জ্ঞানেহপি নিযুক্তঃ। কিন্তুহং প্রবৃত্তিনিবৃতিধন্শাতীতো হরিং 
ভজর্লেব স্বচ্ছন্দেন বর্তে ইত্যাহ অস্তরিতি। যে কর্মিণস্তে বহির্ন ষাস্তি অশক্তে:। 
তপআদিভিত্রক্ষলোকং গতা অন্তর্ন যাঁস্তি কর্মাবন্ধতীতেঃ। অহস্ত অথণ্ডিত- 
হ্বভক্তিনিষ্ঠঃ সন্স্তর্বহিশ্চ পর্য্যেমি পর্যযটামি। যদ্বা বহির্রক্ধাণ্ডাৎ মহাবৈকুঠেহপি। 
অতএবোক্কং নারসিংহে-_সনকাদ্য। নিবৃতাখ্যে তে চ ধর্শে নিযোজিতাঃ। 
প্রবৃতাখ্যে মরীচ্যাদ্যা মুক্তিকং নারদং মুনিমিতি ॥ ৩২॥ 

তদবধি আমি মহাবিষ্ণর অনুগ্রহে আমার রহ্ষচরয্যব্রত 
অস্থলিত রাখিয়া ত্রিলোকীর অন্তরে বাহিরে পর্যটন 
কোই! শা গতি পি তাই ০২8 
1: টি. 



১ক্ক-নং।)  প্রীমসতাগবতম্। 

দেবদতামিমাং বীণাং স্বরব্রক্মবিভূষিতাম্। 
চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহম্॥ ৩৩ ॥ 
প্রগায়তঃ স্ববীর্ধযাণি তীর্ঘপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ। 

আহুত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাঁতি চেতসি ॥ ৩৪ ॥ 
অহ* শ্বরতরন্মাবিভূষিতাং দেবদত্তাম্ ইমাং বীণাং মুচ্ছত্িত্বা হরিকথ।ংগারমানঃ চরামি 8৩৩ 
ীর্ঘপাদঃ প্রিয়অবাঃ (হরি: ) স্ববীর্যযাণি প্রগ.য়তঃ মে চেতসি আহ্তঃ ইব শীঙ্ং দর্শনং 

যাতি ॥ ৩৪ ॥ 

| শ্রীধরন্বামী |] 

কিমিতি পর্থযটসি ঈশ্বরাজ্ঞয়। লোকমঙ্গলার্থমিত্যাহ চতুর্ভিঃ। দেবেন 
ঈশ্বরেণ দত্তীম্। ক্বাঃ নিষাদর্ষভগান্ধীরষডূজমধ্যমধবভাঃ পঞ্চমম্চ ইতি 
সপ্ত ত এব প্রন্ধ ব্রহ্মাভিব্যঞজকত্বাৎ তেন বিভূষিতাঁং শ্বতঃপিদ্বসপ্তশ্বরামিত্য্থঃ। 
ুঙ্ছয়িত্ব। মৃচ্ছনালাপবতীং ক্ৃত্ব। ॥ ৩৩ ॥ 

০ 

[চুণিকা।] 
দ্বেবদত্াং বীণাং বাদয়ন্ হরিকথাং গায়মানঃ ব্রন্গাণডং ভ্রমামি ॥ ৩৩। 

| শ্ীজীবগোস্বামী। ] 

দেব: শ্রীকৃষ্ণ এব। লিঙ্গপুরাগে উপরিভাগে তেনৈব স্বয়ং তন্ত বীণাগ্রাহণং 
হি প্রপিঘ্ম্। শ্বরাণাং ব্রহ্ধত্বমত্র তস্তাং বীণায়াং বিন্তস্তানাং তেষাং সহস1 

্রীরুষ্ক্ফোরকতাশক্কেঃ। সা চ স্বরব্রন্ষণি নির্ভাতন্ৃবীকেশপদাম্ুক্রমিতি 
তদ্বিধান্ুভাবাৎ। দেবদত্বামিতি কৃতোপকারতাস্জাঃ শ্র্ধ্যমাণত্বেন তমনুসন্ধায়ৈব 

তদুক্তেঃ ॥ ৩৩৪ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 

তবর্গীপবর্গবিলক্ষণা রহ ভ| মম ভোগসামগ্রী তু সদা সর্ধত্রেত্যাহ 
দ্বাভ্যাম্। দেবেন শ্রীকৃষ্ণেন দত্তাং লিঙ্গপুরাণে তেটনব স্বয়ং তন্ত বীণাগ্রাহ্ণং 
হি গ্রসিদ্ধমূ। ম্বরাঃ বড়জাদয়ঃ এব ব্রদ্ধ্ফোরকত্বাদত্রদ্ষ। মুঙ্ছাযিত্বা সুষ্ছ- 
নালাপবতীং কৃত্বা ॥ ৩৩। 

মুচ্ছনালাপ-সহকারে হরিকথা গান করিতে করিতে বিচরণ 
করিতেছি ॥ ৩৩ ॥ 



২৫৬ শ্রীমদ্ভাঁগবতমৃ। টব 
সিসি লস ভাসি, টি রি রাজ তা ছি চা ০ নিউ দ্র চি তি তা এ বাসটি ০ সি সি পাস জি নটি লাকি তস্টি এ এ তি রসি ঠা সি পিসটি লি চলা সি লি পিসি 2৯ পি লপ৯ পাছি উল লী ঠিক ভি পতি গা ও নিরীহ তি 2 চি ৮5 পাস উসিিস্স্আিাউি০র 

_ এতদ্্যাতুরচিন্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়। মুুঃ | 
ভবসিদ্ধুপ্নবো দৃষ্টে। হরিচর্ধ্যানুবর্ণনমূ ॥ ৩৫ ॥ 

মুহুঃ মাত্রাম্পশেচ্ছয়। আতুরচিত্তানাম্ এতৎ হরিচধ্যানুবর্ণনং হি ভবসিন্ধু্নবঃ দুষ্ট: ॥ ৩৫ ॥ 

[ শ্রীধরস্থামমী |] 

ত্বপ্রয়োজনমাহ প্রগায়ত ইতি ॥ ৩৪ ॥ 
পরপ্রয়োজনমাহ এতদ্বীতি। মাত্রা বিষয়ান্তেষাং স্পর্শ! ভোগান্তোমিচ্ছয়া 

আতুরাণি চিন্তানি যেষাং তেষাঁং হরিচর্য্যান্ুবর্ণনং যৎ এতদেব ভবপিন্ধোঃ প্লবঃ 
পোঁতঃ ন কেবলং শ্ুতিপ্রামাণোন কিন্তু অন্বয়ব্যতিরেকা ভ্যাং দৃষ্ট এবেত্যর্থঃ॥৩৫॥ 

* চুণিকা।] 
এবং গায়তো৷ মম হৃদি ভগবান্ আহৃত ইব দর্শনং যাঁতি ॥ ৩৪ | 
বিষয়িণাং সংসারসিন্ুতরণে হরিভজনমেব প্রবো দৃষ্টঃ ॥ ৩৫ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী 1] 
প্রীভগবতঃ প্রিয়শ্রবস্তুং নাম মত্তঃ সর্তেষাং স্থুখমেব ভবতাঁৎ নেতরদ্দিতি 

দয়ামাত্রাপেক্ষয় ন তু স্বপ্রতিষ্ঠেচ্ছয়েতি বিবেচনীয়ম্। অত্র যদ্রেপেণ বীণা 
গ্রাহিতা তদ্রপেশৈৰ চেতসি দর্শনং স্বারস্তলবূম্ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫॥ ৩৬ ৩৭ ৩৮॥ ৩৯ | 

ইতি রীমস্তাগবত প্রথম্তন্প্ত শ্রীজীবগোস্বামিকৃতক্রমসন্দর্তভে ষ্ঠোইধ্যায়ঃ ॥ ৬ | 
শপ সপ পপ পা ৩৯ 

[ প্রীবিশ্বনাথচত্রবত্তী | ] 

প্রিয়শ্রবা ইতি শ্বযশঃপ্রিয়ত্বাদধত্র যত্র যশোগাঁনং তত্রায়াতি। তীর্ঘপাঁদ 
ইতি যত্রায়াতি তততীর্৫থং ভবতি। আহত ইব আহ্বানং বিনাপীতি ভগবতো! 
ভক্তিবশ্থযত্বমুক্তম্ ॥ ৩৪ ॥ 

ধাঁহার চরণযুগল সর্ববতীর্থময়, আমি যখন স্বরালাঁপ- 
সহযোগে সেই প্রিয়কীর্তি ভগবানের পরাক্রম কীর্তন করি, 
তখন তিনি অবিলম্বেই যেন আহুত জনের ন্যায় আমার 
হৃদয়ে আসিয়া দর্শন দান করেন ॥ ৩৪ ॥ 

বারংবার বিষয়ভোগের লাললায় যাহাদিগের চিত্ত 
একান্ত আকুল, একমাত্র হরিচরিতানুবর্ণনই তাহাদিগের 
ভবসাগর উতীর্ণ হইবার প্লবস্বরূপ ;-ইহা যে কেবল শ্রুতি 
হইতেই অবগত হইয়াছি, এরূপ নহে; পরস্ত এ সম্বন্ধে | 
অব্যভিচারী প্রত্যক্ষ প্রমাণও প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩৫ ॥ 

সি সিরা সিস্ট সি সা ৫ আপীল সি 



১ স্কং--৬ অং] জ্ীম্ভাগবতমূ। ২৫৭ 
০০০০০ 

যমাদ্রিভিধোগপখৈঃ কামলোভহতো। মুহ্ুঃ। 

মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্বাদ্ধা ন শাম্যতি ॥ ৩৬ ॥ 
মুহঃ কামলোভহতঃ আত্ধা' মুকুন্দদেবয়। যদবৎ, তথ] ঘমাদ্দিভিঃ যে'গপথৈ; অন্ধ। 1 

শম্যতি ॥ ৩৬ ॥ | 

[আ্রীধরস্বাসী | ] 

এতদেবেত্যুক্তনবধারণমন্ভবেন দ্রটুয়টি, | বমাদিভিস্তথা ন শাম্যতি যদ্বৎ 
(বথ1) মুকুন্দসেবয়া অদ্ধা সাক্ষাৎ আত্ম! মনঃ শাম্যতি। কথঞ্িন্ুকুন্দসেবা- 
মাত্রেণ শাম্যতি £কং পুনস্তদৃগুণবর্ণনেনেতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥ 

| টনিক । ] 
কিঞ্চ হরিসেবয়। যথ! মন$ শাম্যতি তথা যমাঁদিভির্ন , ৩৬ ॥ 

| শ্ত্ীবিশ্বন।থচক্রবর্তী |] 

প্রকরণার্থমুপসংহরতি এতদিতি । মাত্রা বি য়াস্তেষাং স্পর্শ ভোগান্তদিচ্ছয়া 
ব্যাকুলচিত্তানাং যে! ভবসিদ্ধত্তস্ত প্রবঃ পো ঃ দৃষ্টঃ ময়! সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীকৃতঃ নাত্র 
প্রমাণাপেক্ষেতি ভাবঃ। এতদেব কিং হরিচরিতস্তান্থবর্ণনম্। অত্র সর্কটত্রেব বহুব- 
ঙ্নায়। অপি ভক্তেঃ কীর্তনস্ত মুখ্যত্বাৎ কীর্তনোপলক্ষিতা সর্বেব ভক্তিজ্ঞে যা ॥৩৫॥ 

ভক্তিসদ্ভাব এব নিস্তার ইতি নিপ্ধারেইপি যথ! কেবলয়। ভক্ত্যা আত্মা 
সাক্ষাৎ শাম্যতি ন তখা ভক্তিমিশ্রৈপোগজ্ঞানাদিভিরিত্যাহ | যমাদিভিস্তথা 
ন শামাতি যদ্বন্ুুকুন্দসেবয়! অদ্ধ৷ সাক্ষাদেব। অত্র পুরেহ ভূমন্গিত্যাদিনা 
নৈষ্ষন্ম্যেত্যাদিনা চ যোগাদীনাঁং ভক্তিরাহিত্যে বৈয়র্ঘ্যাপ্তক্তিমিশ্রৈরেব যমা- 
দিভিরিতি লভ্যতে। অতটন্তরাত্মা! যদ্যপি শাম্যতি তদপি যদ্বনুকুন্দসেবয়! 
যমাদবিনাভূতত্বাৎ কেবলয়েত্যর্থঃ। অত্র ভবতাঙ্গদিতপ্রায়মিত্যাদিন তথা- 
আান্ধা ন শাম্যতীত্যন্তেন গ্রন্থেন ভক্তেরেব নিস্তারোপায়ত্বেনোক্তত্বেংপি তন্কা- 
স্ত্বিধ্যং দৃশ্ততে--কেবলত্বং প্রাধান্তং গুণভাবশ্চ। ত্যক্তা স্বধর্শমমিত্যাদিঘু 
অহং পুরাতীতভবে ইত্যাদ্িহু চ কেবলত্বম্। কুর্বাণ1 যত্র কম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়া- 
সরুৎ। গৃণস্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্তানুম্মরস্তি চেত্যত্র প্রাধান্তম্। যদত্র ক্রিয়তে 
কর্ম ভগবতপরিতোধণম। জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগনমন্থিত মিত্যত্র 

মুহুর্মুহু কামলোভে অভিহত হৃদয়, শ্্ীমুকুন্দের কথঞ্চিৎ 
পরিচর্য্যা করিয়াও যেমন সাক্ষাৎ শাস্তিলাভ করে, যমাদি 
যোগমার্গ আশ্রয় করিয়া কদাপি সেরূপ ০০ লাভে সমর্থ 
হয না ॥ ৩৬ ॥ 



৯৮৮ 
২৫৮ জ্রীমন্তাগবতম্। [ ১ স্বং--৬ অং। 

সর্ববং তদ্দিদমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোহহং ত্বয়ানঘ। 
জন্মকর্মরহস্যং মে ভবতশ্চাত্মতোষণম্ ॥ ৩৭ ॥ 

মৃত উবাচ। | 
এষং জস্ভাষ্য ভগবাম্নারদে] বাঁসবীস্ৃতমৃ। 

আইমন্ত্য বীণাং রণয়ন্ যষে। যাঁদৃচ্ছিকো মুনিত ॥ ৩৮ ॥ 
(হে) অনঘ। ত্বয়া! অহং যত পৃষ্টঃ, তৎ ইদং সর্ধবং মে জন্মকর্মরহস্যং ভবতঃ আত্মতোষণং 

চ আখ্যাতম্ ॥ ৩৭ ॥ 

যাদৃচ্ছিকঃ ভগবান্ মুনিঃ নারদঃ এবং বাঁসবীহতং সম্ভাব্য আমন্ত্র্য (৮) বীাং রণয়ন্ যযৌ 1৩৮1 

[শ্রধরম্বামী |] 

ভবতো। মনঃপরিতোধষকারণঞ্চ ব্যাখ্যা তম ॥ ৩৭ ॥ 

[ চুণিকা। ] 
হে ব্যাস ত্বয়া যত পৃষ্টং তৎ সর্ধং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩৭ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্র বস্তা |] 

গুণভারঃ। তত্র কেবলত্বে নিষ্ষামাধিকারিণো তক্তিরনন্ত। শুদ্ধা নিপুণ উত্তমা 
অকিঞ্চনেত্যাদিনামী প্রেমফল1 ভবতি। প্রাঁধান্যে কর্ম্মমিশ্। জ্ঞানমিশ্র 
যোগমিশ্রেত্যাদিনায়ী ভক্তিঃ শাস্তাধিকারিণো রতিফল। কম্তচিন্মোক্ষফলাপি 
ভরতি দ্বাস্যাদ্িভাববৎসাধুসঙ্গরশাৎ কন্তচিৎ দাস্তাদ্যভিলাষিণো৷ ভক্তেরতি- 
প্রাধান্তে সত্যেশর্যযপ্রধানদান্তা দিভাবপ্রদ! প্রেমফলাপি তবতি। গুথভাবে তু 
স্বীয়, নামফলং চাপ্রকাশয়স্তী কন্ধভ্তানযোগাদীনাং তয়! বিন প্রতিম্বফলং 
সম্যক সাধয়িতুমসমর্থানাং তত্র সাহাধ্যমাত্রং কুর্বতী ম্বয়ং তটস্তেব ভবতি 
ততশ্চ ভক্তিমিশ্রং কর্ম জ্ঞানং যোগশ্চ মোক্ষং সাধয়তীত্যতোহ্ত্র শাস্ত্রে 
ভক্তিদ্িবিধৈব কেবল প্রধানীভূতা চ ইত্যেতৎ সর্বং নারদেনোপদিষ্টো বাসে! 
দ্বাদশস্থ স্বন্ধেযু গ্রপঞ্চয়িষ্যতীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৬ ॥ 

সর্ধ্ং ভক্তেরাবিরাব প্রকারো বৃদ্ধিঃ ফলং তদ্বতে। জনস্ত চেষ্টা প্রাঁরন্ধ- 
কর্মনাশঃ সাধকদেহত্যাগপ্রকারোহকন্শীরন্বচিন্ময়দেহগ্রাপ্ডিশ্চ । রহস্তং বেদাস্ত- 
দশিভিরপ্যগম্যম্ ॥ ৩৭ । 

অনঘ! তোমার আত্মতুষ্টির উপায় এবং আমার জন্ম- 
কর্মের নিগুঢ বৃত্তান্ত, যাহা! তুমি আমাকে জিজ্ঞাস! করিয়া- 
ছিলে, তৎসমস্তই এই আমি কীর্তন করিলাম ॥ ৩৭ ॥ 

সি 



পাস্মি্িি লিল রসি জট লে ০ 

অহো! দেবধির্ধন্যোইয়ং য য€ কীর্তি: শঙ্গ ধন | 

গায়ন্মাদ্যনিদং তন্ত্র্যা রময়ত্যাতুরং জগৎ ॥ ৩৯ ॥ 
অহো! অং দেবধিঃ ধন্য, যং শাঙ্গ ধস্বদঃ কীর্ডিং তন্ত্যা গায়ন্-মাদাণ ইদম্ আতুরংজগৎ 

( রময়তি ॥ ৩৯ ॥ 

ইতি শ্রীমন্ভাগবতে মহাপুরাণে,পারমহংস্তাং সংহিতা য় বৈয়াসিক্যাং 
প্রথমস্কন্ধে বাসনারদ-সংবাদে। নাম ষ্টোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥ 

। শ্রীধরস্বামী | 

আমন্ত্য অন্ুজ্ঞাপ্য । যাদৃচ্ছিকঃ স্বপ্রয়োঁজনসঙ্ল্পশূন্তঃ ॥ ৩৮ ॥ 
হরিকথাগায়কভাগ্যং শ্লাঘতে অহে। ইতি । মাদ্যন্ হৃষ্যন্। তন্ত্র বীণয়! 1৩৯॥ 

ইতি শ্রীমভভাগবতভাবার্থরীপিকায়াং প্রথমস্কন্ধে বষ্ঠোস্ধ্যায়*॥ ৬ ॥ 

[চূণিকা।] 
৫ 

ৃ হত উবাচ। এবমাভাষ্য বীণাং রণয়ন্ নারাদ! যযৌ ॥ ৩৮ ॥ 
ূ অহো অয়ং দেবরধির্ধন্তঃ যতো বীণয়! হরে; কীর্ডিং গায়্লাতুরং জগৎ রময়তি 1৩৯ 

ৃ 
ৃ 

রা .. শ্রীমন্ভাগবতমূ। ২৫৯ 

ৃ 
ৃ 

০ 

ইতি শ্রীমন্তাগবতপ্রথম্বন্ধচুরণিকায়াঁং বন্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥ 

[ শ্ীবিশ্বনীথচক্রবর্তা |] 
আমন্ত্য অনুজ্ঞাপ্য ৷ যদ্দঙ্ছয়া চর্তীতি যাঁদৃচ্ছিকঃ হেতুশুন্তগমন+দিক্রিয় 

ইতার্থঃ। তেন চ ভক্তিরাদৃচ্ছিকী ভক্তোহপি যাদৃচ্ছিকম্তৎসঙ্গোহপি ব্যাসন্ত 
যাদৃচ্ছিক ইতি ভক্তিমতস্ত যাঁদৃচ্ছিকত্রয়ী জীবাতুঃ ॥ ৩৮ ॥ 

অতো বিশ্বন্ং প্রকাশয়ন্লাহ অহো৷ ইতি । তন্ত্যা বীণয়া ॥ ৩৯. ॥. 
ইতি সারার্থদর্শিগ্ঠাং হধিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। 
বঙ্ঠটোহয়ং প্রথমেহধ্যার়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥ ৬৪ 

সৃত কহিলেন, ইচ্ছাবিহাঁরী ভগবান দেবর্ধি নারদ এই- 
রূপে সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেবকে সন্তাষণ ও আমন্ত্রণ পুর্ববক 
বীণাধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৮ ॥ 

অহো! এই দেবধিই ধন্য! যেহেতু ইনি বীণাঁন্ত্রে 
শাঙ্গ ধন্ব। শ্রীহরির কীত্তিকথ৷ গান করিতে করিতে "আনন্দ: 
রসে আগ্লুত হুইয় এই তাপত্রয়-পীড়িত জগৎকেও হর্যোৎফুলপ 
করিয়া তুলিতেছেন ॥ ৩৯ ॥ 

ব্যাসনারদসংবাঁদ-নামক বঞ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত । 
টা ও ইস্ট বস্তি 



সপ্তমোইধ্যায়ঃ। 

শৌনক উবাঁচ। 
নির্গতে নারদে মৃত ভগবাঁন্ বাঁদরায়ণঠ। 

শ্রুতবাংস্তদভিপ্রেতং ততঃ কিমকরোদ্বিভূঃ ॥ ১। 
(হে) হত! নারদে নির্গতে, তদভিপ্রেতং শ্রুতবান্ বিতুঃ ভগবান্ বাদর়া়ণঃ ততঃ কিম্ 

অকরোৎ?॥ ১॥ 

| 
অথ ভাগবত শ্রোতুর্জন্স বজ্ং পরীক্ষিত: । 
সুপগ্তবালবধাঁদ্দ্রৌণের্দওঃ সপ্তম উচ্যতে ॥ ০ ॥ 

তশ্ত নারদস্ত অভিপ্রেতং শ্রুতবান সন ॥ ১ ॥ 

| দীপনী | 

॥০॥১॥ 

[ চুণিকা |] 
শৌনক উবাঁচ। নাঁরদে গতে নতি ব্যাসঃ কিমকরোতৎ ॥ ১। 

[ শ্রীজীবগোস্বামী | 

০১ | ২॥৩।॥ 

[শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্ভা। 

সগুমে সর্বশান্ত্রার্থ সমাধো ব্যাস এক্ষত। 

রঙ্গান্ত্রশ্তোপসংহারো ভ্রৌণের্প্ুশ্চ কথ্যতে 7 ০ ॥ ০ ॥ ১) 

অনন্তর এই সপ্তম অধ্যায়ে ভাগবতশ্রোতা রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তাস্ত 

বলিবাঁর অভিগ্রায়ে প্রথমত নিদ্রিত বালকগণের নিধন-সাঁধন-নিবন্ধন ভ্রৌণ- 

তনয় অশ্বখামার দওবিধাঁন বর্ণিত হইতেছে । 

শৌনক কহিলেন, সৃত! দেবধি নারদের অভিপ্রায় শ্রবণ- 
গোৌঁচর করিয়।-_-সেই দেবধি আশ্রম হইতে নিজ্মান্ত হইলে-_ 

' তগ্বাঁন বিভু বাঁদরায়ণ তাহার পর কি করিয়াছিলেন ?॥ ১॥ 



ধ রি সি পি পা লরি পর এসি সি শে ০ চা পা পল পি লি 

স্কুং ধু 1 ০০০০ 

585558, মন্ডাগবতমৃ। ২৬১ 
বসি বি পিপি শিস ছল প পা পি কা রা পাপা পিপাসা লী লি এপি ল রি ৮ 

সুত উবাচ। ৃ 
ব্রহ্মনদ্যাঁং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে। 
শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত খষীণাং সত্রবর্ধনঃ ॥ ২ ॥ 
তন্মিন্ স্বআশ্রমে ব্যামো বদরীষগুমণ্ডিতে । 
আসীনোইপ উপস্পৃশ্য 'প্রণিদধ্যে৷ মন? স্বয়ম্ ॥ ৩॥ 

২. ব্রক্গনদ্যাং সরন্ত্যাং পশ্চিমে তটে খধীণাং সত্রবর্ধনঃ শম্যাপ্রাসং ইতি আজঃ (যঃ) 

আশ্রম: (বর্ততে )॥ ₹॥ 

(1 বদরীষগমণ্ডিতে তশ্মিন্ স্বে আশ্রমে আসীনঃ ব্যাসঃ অপঃ উপম্পৃশ্য স্বয়ং মনঃ প্রণি- 

দধ্যো॥ ৩।॥ 

[ এধরম্বামী। ] 

্রক্ষনদ্যাং ব্রঙ্গদৈবত্যায়াঁং ব্রাহ্মণৈরদ্বিতায়াং বা । সত্ত্রং কর্ম বর্ধয়তীতি 
তখ' ॥ ২॥ 

বদরীণাং ষণ্ডেন সমূহেন মণ্ডিতে। মনঃ প্রণিদধ্যো স্থিরীচকার সমাধি- 
নান্ুম্মরেতি নারদোপদিষ্টং ধ্যানং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩॥ 

ও [ দীপনী।] 
(শম্যাপ্রাশ ইতি পাঠে শমীভিঃ আ' সর্ধতং প্রাণ্ততে ব্যাপ্যতে ঝেষ্ট্যতে বা অসৌ। শম্যা- 

; প্রাশঃ। ইতি ব্যাখ্যালেশ: ॥ ২॥) 
সমাধিনেতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ভরয়োদশঙ্লোক ॥ ৩--৫॥ 

[ চুণিকা |] 
সত উবাচ। সরস্বত্যাঃ পশ্চিমে তটে স্বে শম্যাপ্রাসে আশ্রমে ॥ ২ ॥ 

[ প্রীবিশ্বনাথচক্র বস্তা |] 

ব্র্গনদ্যাং বেদানাং বিপ্রাণাং তপসাং পরমেশ্বরন্ত বা সন্বন্ধিন্টাং নদ্যাম্। 
বেদস্তত্বং তপো ব্রন্গ ব্রহ্মা বিপ্রঃ প্রজাপতিরিতাযমরঃ ॥ ২॥ 

সৃত কহিলেন, খষিগণ ! ব্রন্মনদী সরস্বতীর পশ্চিম তটে 
তাপমগণের সত্রসংবর্ধন শম্যাপ্রাস নামে যে আশ্রম আছে ॥২॥ 

ব্যাদেব সেই বদরীবৃক্ষ-সমূহে পরিশোভিত স্থীয় 
আশ্রমে সমাঁসীন হইয়া! আচমনপূর্বক আত্মার অভিমুখে 
হৃদয়ের একতানত। সম্পাদন পুরঃসর ধ্যানস্থ হইলেন ॥ ৩ 



জমভাগবতয্। [১ ক্কং--৭ কাং। 

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক প্রণিহিতেহমলে । 

অপশ্যৎ পুরুষং পূর্বং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥ ৪1 
ভক্তিযোগেন অমলে মনসি সম্যক্ প্রণিহিতে ( সতি, ব্যাসঃ ) পূর্ববং পুরুষং তদপাশ্রয়াং 

_ মায়াং চ অপশ্যৎং ॥ ৪ 

[ প্রীধরন্বাম।] 

প্রণিহিতে নিশ্চলে। অত্র হেতুঃ ভক্তিযোগেন অমলে। পূর্ব প্রথমং 
পুরুষমীশ্বরমপপ্ঠৎ। পূর্ণমিতি বা৷ পাঠঃ। তদপাশ্রয়াম্ ঈশ্বরাশ্রয়াং তদধীনাং 
মায়াঞ্চাপন্াৎ ॥ ৪ ॥ 

| চুর্ণিকা। ] 

ব্যাসঃ আচম্যোপবিষ্টঃ সন্ মনঃ দধ্যো ॥ ৩ ॥ 
ততঃ মনসি প্রথমং পুরুষং তন্মায়াঞ্চ অপশ্যৎ্থ ॥ ৪ ॥ 

[ শ্রজীবগোস্বামী। ] 

তক্তিযোগেন প্রেম্ণা-_অন্তেবমঙ্গ ভজতাং ভগবানুকুন্দো মুক্তিং দদাঁতি 
কহিচিৎ ম্ম ন ভক্তিযোগমিত্যাদে ভক্ত্যা সঞ্জাতয় ভক্ক্যেত্যাদৌ চ প্রসিদ্ধেঃ। 
প্রণিহিতে সমাহিতে সমাধিনাহুম্মর তদ্ধিচেষ্টিতমিতি তং প্রতি প্রীনারদোপ- 
দেশাৎ। পূর্ণপদস্য মুক্তপ্রগ্রহয়! বৃত্তযা--ভগবানিতি শব্োইয়ং তথা পুরুষ 

ইত্যপি। বর্ততে নিরুপাধিশ্চ বান্থদেবেংখিলাত্মনীতি পান্োত্তরথওবচনাবষ্টস্তেন 
তথা কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্। অকামঃ সর্বকামো 
বেত্যাদদৌ* যজেত পুরুষং পরমিত্যস্য বাক্যঘয়স্য পূর্ববাক্যে পুরুষং পরং 
গ্রকৃত্যেকোপাধিম্ উত্তরবাঁক্যে পুরুষং পূর্ণ নিরুপাধিমিতি টাকানুসারেণ চ 
পূর্ণ পুরুষোহত্র শ্বয়ং ভগবানেবোচ্যতে । পুর্বমিতি পাঠে পূর্ধমেবাহমিহাস- 
মিতি তৎপুরুষস্ত পুরুষত্বমিতি শ্রৌতনির্বচনবিশেষপুরস্কারেণ স এবোচ্যতে। 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী। ] 

মনঃ মনস! প্রণিদধ্যাবিতি সমাধিনাঙ্থুম্মর তদ্বিচেষ্টিতমিতি নারদোঁপ- 
দেশাৎ ॥৩॥ 

ভক্তিযোগপ্রভাবে তাহার হৃদয় নির্মল হইয়াছিল। 
সেই ভ্বদয় সম্যক্ক সমাহিত. হইলে, তিনি আদিপুরুষ 

৪ ॥ ৃ পরমেশ্বর ও তদপাশ্রয়। মায়াকে দেখিতে পাইলেন ॥ 
৮$- 



যয়া মম্মোহিতে। জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্বকমৃ। 

পরোহপি মনুতেহনর্ধং তত্কৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥ ৫ ॥ 
যয়। সম্মোহিতঃ জীবঃ পরঃ জপি আত্মানেং ত্রিগুণাত্মকং মন্ুতে, তৎকৃতম্ অনর্থং চ অভি- 

পদ্যতে ॥ ৫॥ 

[ প্রীজীবুগোম্বামী। ] 

তমপশ্যচ্ছীবেদব্যাদ ইতি ম্বরূপশক্তিমস্তমেবেতে)তৎ স্বয়মেব লব্ধম্। পুর্ণং চন্্র- 
মপশ্যদিত্যুক্কে কাস্তিমস্তমপশ্যদিতি হি লত্যত এব। বক্ষ্যতে চ- ত্বমাদযঃ 
পুরুষঃ নাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকুতেঃ পরঃ। মায়াং বুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্ম- 
নীতি। অতএব মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ামিত্যনেন তশ্মিন অপ অপকরুষ্ট আশ্রয়ে! 
যস্যাঃ নিলীয় স্থিতত্বাদিতি মায়ায় ন ্বরপতৃতত্বমিত্যপি লভ্যতে। বক্ষ্যতে 
চ-_মায়া পরৈত্যতিমুখে চ বিলজ্জমানেতি। স্বরূপশক্তিরিয়মত্রৈব ব্যক্তীভবিষ্যতি 
অনর্থোপশমং সাক্ষাদিত্যনেন আত্মারামাশ্চ মুননর ইত্যনেন চ। পুর্ববত্র হি 
ভক্কিযোগপ্রভাবঃ খনধসৌ মায়াভিভাবকতয়া স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেনৈব গম্যতে | 
পরত্র তে চ গুণ। ব্রহ্ানন্দস্যাপ্যুপরিচরতয়। স্বব্ূপশক্তেঃ পরমবৃত্ভিতামেবাহৃত্তি। 
মায়া খিষ্টাতৃপুরুষন্ত তদংশত্বেন ব্রঙ্গ চ তদীয়নির্বিশেষাবিভ্ভাবরূপত্বেন তদস্ত- 
ভাবেনাপৃথগৃদৃষ্টত্বাৎ পৃথঙনোক্তে ইতি জ্ঞেয়ম্। তদেতচ্চ দ্বিতীয়তৃতীয়সন্দ- 
ভয়োঃ গ্রতিপাদিতমন্তি। অতোহত্র পর্বববদেব সন্বন্ধিতত্বং নির্ধারিতম্ ! ৪ ॥ 

[ গ্রাবিশ্বনাথচক্র বস্তা |] 

প্রণিহিতে নিশ্চলে । অত্র হেতুঃ ভক্তিযোগেনামলে | পুরুষং পুরুষাকারম্। 
পূর্ণ: শ্রীকুষ্ণমিত্যর্থ: কৃষেণ পরমপূরুষে ইত্যগ্রিমোক্তে:। পূর্বর্মিতি পাঠে 
পূর্বমেবাহমিহাসমিতি তৎপুরুষস্য পুরুষত্বমিতি শ্রোতনির্বচনবিশেষপুরস্কারেণ 
চস এবোচ্যতে। পুর্ণমিতি পদেন তন্ত শ্বরূপভূতাং চিচ্ছক্তিম্ অংশকলাঁব- 
তারান্ পুর্তিলিঙ্গেন ব্রহ্ম চ অপস্তিতি গম্যতে। পূর্ণং চন্ত্রমপশ্তদিত্যুক্তে চন্্রস্ত 
কাস্তেরংশকলানাঞ্চ পূর্তেশ্চ দর্শনং ন্বত এব ভবেদিত্যর্থঃ। কিন্তু তস্য বহি- 
রঙ্গায়াঃ শক্তের্মায়ায়ান্তদ্বিপরীতধন্মবত্যাস্তদ্র্শনে দর্শনং ন ভবতীতি তাং 
পৃথগুল্লিথতি মায়াং চেতি। তস্য অপ অপরঃ পশ্চিমভাগ এব আশ্রয়ে 
যস্যান্তাং বিলঙ্জমানয়। ষপ্য স্থাতুমীক্ষাপথেহমুয়েত্যনেন তস্য। ভগবৎপৃষ্ঠদেশা- 
অশয়ত্বেনোক্তে 198 ॥ 

দেখিলেন, জীব, গুণত্রয়ের অতীত হইয়াও এ মায়ায় 
বিমোহিত হইয়াই আপনাকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া মনে 

স্রি্তি্রি 



তস্জিািগি উট আটা ট্রি ইস্ট ব্রি ৬০০ টি 

'কযাযান | [ ১ স্কং--৭ অং। 

প্রীধরহযামী ।] 

ঈশমায়াকৃতাঞ্চ জীবাঁনাং সংস্থতিমপশ্াদিত্যাহ। যয়। মায়য়ী সম্মোহিতঃ 
স্বরূপাবরণেন বিক্ষিপ্তঃ পরোহপি গুণত্রয়াদ্ব্যতিরিক্তোহপি ততকৃতং ত্রিগুণ- 
ত্বাভিমানকৃতম্ অনর্থঞ্চ কর্তৃত্বাদিকং প্রাপ্পোতি ॥ ৫ ॥ 

[ চুশিকা,। ] 

যয়! মোহিতে। জীবঃ অনর্থং প্রাপ্জোতি ॥ ৫ ॥ 

[শ্রীজীবগোম্বামী।] 

অথ হার প্রয়োজনস্ত চ স্থাপকং জীবন্ত স্বরূপত এব পরমেশ্বরাদ- 
বৈলক্ষণ্যমপন্তাদিত্যাহ যয়েতি | যয় মায়য়া সন্মৌোহিতো৷ জীবঃ শ্বয়ং চিদ্রুপত্থেন 
ত্রিগুণাত্মকাজ্জড়াৎ পরোশপি আত্মানং ভ্রিগুণাত্মকং জড়ং দেহাদিসংঘাতং 
মন্ুতে। তন্মননকৃতমনর্থং সংসারব্যসনঞ্চাভিপদ্যতে। তদেবং জীবস্ত চিদ্রুপত্তেহপি 
যয়! সম্মোহিত ইতি মন্ুত ইতি স্বরূপভূৃতজ্ঞানশালিত্বং ব্যনক্তি প্রকাশৈকরূপস্ত 
তেজসঃ ন্বপরপ্রকাশনশক্তিবৎ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহাস্তি জন্তব 
ইতি শ্ীগীতাদিত্যঃ। তদেবমুপাঁধেরেব জীবত্বং তন্নাশস্তৈব চ মোক্ষত্বমিতি 
মতান্তরং পরিহৃতবান্। অত্র যয়া সন্মোহিত ইত্যনেন তন্তা এব তত্র কর্তৃত্বং 

ভগবতস্ত তত্রোদাসীনত্বং মতম্। বক্ষ্যতে চ-_বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা- 
পথেহমুয়া। বিমোহিত! বিকথস্তে মমাহমিতি হুর্ধিয় ইতি। অত্র বিলজ্জ- 
মানয়েত্যনেনেদমায়াতি | তস্যা জীবসম্মোহনং কন্ম প্রীভগবতে ন রোচতে 
ইতি যদ্যপি সা স্বয়ং জানাতি তথাপি ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্তাদীশাদপে- 
তস্য বিপর্ধ্যয়োহস্থতিরিত্যাদিদিশ! জীবানামনাদিভগবদজ্ঞানময়বৈমুখ্যমসহমান! 
স্বরূপাস্ফ,রণমন্বরূপাবেশঞ্চ করোতি। শ্রীভগবাংশ্চানাদিত এব ভক্তায়াং প্রপ- 
ধাঁধিকারিণ্যাং তন্তাং দাক্ষিণাং লক্তিতুং ন শক্লোতি। তথা তগ্ভয়েনাপি জীবানাং 
শ্বসানুখ্যং বাঞুনুপদিশতি | দৈবী হোষ গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া | মামেৰ যে 
প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ইতি। সতাং প্রসঙ্গাম্মম বীর্ধযসংবিদো তবস্তি 
হৃতকর্ণরসাঁরনাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্ণবর্খুনি শ্রদ্ধা রতির্ডক্কিরমুক্র মিষ্য- 
তীতি চ। লীলয়' শ্রীমন্ধ্যাসরূপেণ তু বিশিষ্টতয় তছুপদিষ্টবানিত্যনস্তরমেবায়াস্ততি 
অনর্থোপশমং সাক্ষান্তক্িযোগ ইতি । তস্মাদ্বয়োরপি তত্তৎ সমঞ্জসং জ্ঞেয়ম্। 
নন্থু মায়া খলু শক্তিঃ শক্তিশ্চ কাধ্যক্ষমত্বং তচ্চ ধর্মবিশেষঃ তস্য কথং 

| করিতেছে এবং সেই অভিমানজনিত কর্তৃত্বাদিরূপ অনর্থের 

॥ শীত রর ॥ ৫॥ 
লো টি উ৪ ত টি উন সির স্পস্ট জর সিটি দলা সরি সি সী ক শ্িতী ছিল ছা সিনা ৫ উপ উস ত ঈপা সি উিরা উল উন লী সি পা ছিপ সি অসি তাস সিসি দিলা উ্াস্টি বি ও ৯7 সি ছল সিডি 5 5 ৬৮ ৯৪5 স্তর 

ঢ 



সএিকনিস্িস্মি্ন্ফিি 

৮৮ শ্রীমস্তভাগবতয্। ২৬৫ 
কক 

সিসি শিস সমস রসি আর ৯ এসপি টনি তি ঠক টা গিক্তনসতিট ই রি র ৯তাসডি রি কি রি কক রি ০০ ম 

[ গ্রীজীবগোশ্বামী |] 

লঙ্জাদিকম। উচ্যতে। এবং সত্যপি ভগন্তি তাসাং শক্তীনামধিষ্ঠাতৃদেব্যঃ 
শ্রয়ন্তে। যথা! কেনোপনিষদি মহেন্দ্রমীয়য়োঃ সংবাদঃ । তদাজ্জাং প্রস্ততং 
প্রশ্তুর়তে। তত্র জীবস্য তাদৃশচিন্রপত্বেঘপি পরমেশ্বরতো৷ বৈলক্ষগ্যং 
তদপাশ্রয়ামিতি যয়। সম্মোহিত ইতি চ দর্শয়তি। যঙ্্যেব যদেকং চিদ্রপঃ 
রহম মায়াশ্রয়তাবলিতং বিদ্যাময়ং তহ্েব তন্মায়াবিষয়তাণন্নম্বিদ্যাপরিভূত, 
চেত্যযুক্তমিতি জীবেশ্বরবিভাগোঁইবগতঃ। তজশ্চ স্বরূপসামর্থ্যটৈলক্ষণ্যেন 
তদ্থিতয়ং মিথো বিলক্ষণম্বরূপমেব্ত্যাগতম্ | ন চোপাঁধিতাঁরতম্যময়পরিচ্ছেদ- 
প্রতিবিদ্বত্বাদিব্যবস্থ়্। তয়েবিভাগঃ স্যাৎ। তত্র শছ্যপাধেরন।বিদ্যকত্বেন 
বাস্তবত্বং তহ্যবিষয়স্য তস্য পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাসস্তভবঃ। নির্ধন্মকস্য ব্যাপকস্য 
নিরবয়বন্ত চ প্রভিবিদ্বত্বাোগোহপি উপাধিসম্বন্ধ! ভাবাৎ বিশ্বপ্রতিবিশ্বভেদা- 
ভাবাৎ দৃশ্যত্বাভাঁবাচ্চ ! উপাধিপরিচ্ছিন্নাকাশস্থজ্যোতিস২শটস্যব প্রতিবিষ্বো 
দৃশ্যতে ন ত্বাকাশস্ত দৃশ্যত্বাভাবাদে । তথা বাস্তবপরিচ্ছেদাদৌ সতি সামা- 
নাধিকরণ্যজ্ঞানমাত্রেণ ন তত্তাগশ্চ ভবেৎ। তণপদার্থপ্রভাবস্তত্র কারণমিতি 
চেদম্মীকমেব মতং সন্মতম্। উপাধেরাবিদ্যকত্বে তু তত্র তৎ্পরিচ্ছিত্নত্বাদে- 
রপ্যঘটমানত্বাদাবিদ্যকত্বমেবেতি ঘটাকাশাদিষু বাস্তবোপাধিময়তদ্দর্শনয় ন 
তেষা মবাস্ত বন্বপ্নদৃষ্টান্তোপজীবিনাং সিদ্ধাস্তঃ সিধ্যতি। ঘটমানাঘটমানয়োঃ সঙ্গতেঃ 
কর্তমশক্যত্বাৎ। ততশ্চ তেষাং তত্তৎ সর্বমবিদ্যাৰিলাস এবেতি স্বরূপমপ্রাপ্ডেন 
তেন তেন তত্তদ্থ্যবস্থাপগ্রিতুমশক্যমিতি ব্রহ্মাবিদ্যয়োঃ পর্যবসানে সতি যদেব ব্রহ্ম 
চিন্মাত্রত্বেনাবিদ্যাযোগ্যাত্যস্তাভাবাম্পদত্বাচ্ছুদ্ধং তদেব তদেষাগাদশুদ্ধ্যা জীবঃ 
পুনস্তদেব জীবাবিদ্যাকল্লিতমায়াশ্রয়ত্বাদীশ্বরস্তদ্দেব চ তন্মায়াবিষয়ত্বাজ্জীব ইতি 
বিরোধস্তদবস্থ এব স্যাৎ। তত্র চ শুদ্ধায়াং চিত্যবিদ্যা তদবিদ্যাকল্পিতোপাধো 
তস্যামীশ্বরাখ্যায়াং বিদ্যেতি তথা বিদ্যাবত্বেছপি মায়িকত্বমিত্যপমঞ্জসা চ 
কল্পন! স্যািত্যাদ্যনুসন্ধেয়ম্। কিঞ্চ যদ্যত্রাভেদবাদ্দ এব তাতপর্্যমভ বিষ্যৎ 
তর্্যেকমেব ব্রহ্ম অজ্ঞানেন ভিন্নং জ্ঞানেন তু তদ্য ভেদময়ছুঃখং বিলীয়ত ইত্যপ- 

শ্যদিত্যেবাবক্ষ্যৎ। তথ] শ্রীভগবল্লীলাদীনাং বাস্তবত্বাভাবে সতি শ্রীশুক- 
হুদয়বিরোধশ্চ জায়তে। তম্মাৎ পরিচ্ছেদপ্রতিবিস্বত্বাদি প্রতিপাঁদকশান্ত্রাণ্যপি 
কথঞ্চিতিৎনাদৃশ্যেন গৌণ বৃত্ত্য! প্রবর্তেরন্। অন্ুবদগ্রহণাৎ তু ন তথাত্বং 
বৃদ্ধিহ্থাসভাক্তমন্তর্ভীবাদুভযসামঞ্জস্যাদেবমিতি পূর্বোত্তরপক্ষময়ন্তায়াভ্যাম্। তত 
এবাভেদশান্ত্রাগুতয়োশ্চিদ্রপত্বেন জীবসমৃহস্ত হূর্ঘটঘটনাপটীয়স্যা ম্বাভীবিক- 
তদচিস্ত্যশক্ত্য। ম্বভাবত এব তদ্রশ্মিপরমাণুগণস্থানীয়ত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকে ব্যতি- 
রেকেণ চ বিরোধং পরিহৃত্যৈবাগ্রে মুহুরপি তদেতদ্ব্যাসসমাধিলন্ধসিদ্ধাস্ত- 
যোজনাঁয় যোজনীয়ানি। তদেবং মায়াশ্রিতত্বমাস্বামোহিতত্বাভ্যাং স্থিতে, 
তয়োর্ডেদে তপ্তজনস্যৈবাভিধেয়ত্বমায়াতম্। অতঃ শ্রীভগবত এব'সর্বহিতোপ- 

১ সিম সি সি সি অর সী সরল সপ স্কিটিসিত িিসলিািরাসিত সিস্ট নত সসঠাা সপ 

চি কি লি টিসি টিম সি ৯ পি এ পা ছি ছি 

৩৪ 



এ. ০0275225256 ১ 

' ২৬৬ জ্রীমস্ভাগবতম্ | [১ হ্যং-_৭ অং। 

ক কসম তপ্ত সস লা আপার ্্্স্স্ল্ইরালন্জটা ্উতাটা্ িতি 

অনর্ধোপশমং সাক্ষাদভক্তিযোগমধোক্ষজে । 

লোকস্তাজানতো বিদ্বাংশ্চক্তে সাত্বতসংহিতাঁম্ ॥ ৬ ॥ 
অনর্ধোপশমম্ অধোক্ষজে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগং (চ অপন্তৎ)। (ততঃ) বিদ্বান্ (ব্যাসঃ) 

অজানতঃ লোকস্য (অর্থে) সাত্বতসংহিতাং চক্কে ॥ ৬॥ 

[শ্রীধরস্বানী |] 

অনর্থমুপশময়তি যো২ধোক্ষজে সাক্ষান্তত্তিবোগঃ তথ্চাপশ্তৎ। এতৎ সর্ধং 
স্বয়ং দৃষ্ট1 এবমজানতো৷ লোকন্তার্থে সাত্বতসংহিতাং শ্রীভাগবতাধ্যাং চক্রে । 
তদনেন শ্রোকত্রয়েণ শ্রীভাগবতার্থঃ সংক্ষপেণ দর্শিতঃ। এতছুক্তং ভবতি-_ 
বিদ্যাশক্ত্য মাঁয়ানিয়স্তা নিত্যাবির্তৃতপরমানন্দন্বরূপঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববশক্তিরীশ্বরঃ | 
তন্মায়য়া সম্মোহিতঃ তিরোভূতম্বরূগঃ তদ্ধিপরীতধর্্মা জীবঃ। তস্ত চেশ্বরস্ত ভক্ত্যা 
লন্ধজ্ঞানেন মোক্ষ ইতি । তছুক্তং বিঞ্ুম্বামিন।__হলাদিন্| সংবিদাক্সিষ্টঃ সচ্চিদা- 
নন্দ ঈশ্বরঃ| শ্বারিদ্যাসংবৃতো। জীবঃ সংক্লেশনিকবাকরঃ॥ তথা--ল ঈশে| 

| শ্রীজীবগোস্বামী |] 

দেষত্বাৎ সর্বছঃখহরত্বাৎ রশ্মীনাং ুরধ্যবৎ সর্কেষাং পরমন্বরূপত্বাৎ সর্ধাধিক- 
গুণশালিত্বাৎ পরমপ্রেমযোগ্যত্বমিতি গ্রয়োজনঞ্ স্থাপিতম্ ॥ ৫ ॥ 

| শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী । ] 

নম্থ ভগবদ্রপগুণলীলা মাঁধুর্ধ্যবর্থনার্থং ভগবদার্শনমপেক্ষণীয়মেব ব্যাসম্ত 
মায়াদর্শনূং কিমর্থং তত্রাহ ষয়! সম্মোহিত ইতি । অয়মর্থঃ--যদর্থং প্রীভাগবত- 
মারিগ্সিতং স জীবে মায়ারোগগ্রন্তঃ কথং স্বয়ং স্বাদয়তু তন্মাধুধ্যম্ অতন্তন্ত 
রোগার্শনং বিন! বিচিকিৎসা ন ভবতি তয়া চ বিনা-.রোগিণস্তসম্ত কথমৌষধ- 
পথ্যয়োর্ব্যবস্থেতি মায়াজীবাবপি জরষ্টমবশ্তমেবাপেক্ষণীয়াবিতি। যয়া সম্মোহিতঃ 
স্বরূপাঁবরণবিক্ষেপাভ্যাং ভ্রমিতঃ পরোহপি তস্ত! মায়ায়। গুপত্রয়াতিরিক্তোহপি 
তত্রুতং গুণকৃতম্ অনর্থং তদভিমানেন প্রাপ্মোতি ॥ ৫॥ 

দেখিলেন, ইক্ড্রিয়জন্যা জ্ঞান ধাঁহাঁর নিকট উপস্থিত হইতে 
পারে না, সেই ভগবানের প্রতি সাক্ষীৎ ভক্তিযোগ নিখিল 
অনর্থকেই নির্মল করিয়। দেয়। এই সকল ম্বয়ং অবলোকন 

॥ করিয়া, অজ্ঞানীভিভূত অখিল লোকের মঙ্গল-সাধনোদ্দেশে 
% তিনি এই তক্তজননংহিতা৷ শ্রীমন্ভাগবত রচনা করিলেন 



ইত্যাদি ॥ ৬॥ ০ 

কার্য পাধিরয়ং জীব কারণোপাঁধিরীশ্বর ইতি.॥ ৬--৯ | 

০০০০০ 

লোকস্য হিতাঁয় ভাগবতাং সংহিতং চক্রে ॥ ৬ ॥ 

১ স্কংশ৮৭ অং।] ভ্ীমপ্তাগবতম্ । ২৬৭ | 

সি 
এগ এপ্স কা এসি নর একত্রিত গা পর পর পি 

[ শ্রীধরদ্ধা্ী 1] 

যদ্বষশে মায়া স জীবে যন্তয়াদ্দিতঃ। স্থাবিভূ্তপরানন্দঃ স্বাবিরভূতসহঃখভূঃ ॥ 
স্বাদৃগুখবিপর্ধ্যাসভবভেদজভীগুচঃ। যন্মায়য় জুযন্নাস্তে তমিমং নৃহরিং হুম 

গেলাম 

[দীপনী ।] 
তঞ্চ অগগ্দিতি ভক্তিযোগেনেতযাদিপূর্ববশ্োকোক্তক্রিয়ায়ামন্বয়ত ॥ হলাদিন্যেভি। লা 

পরমানন্ময়ী শক্তি তয়। | সংবিদ। জ্ঞানেন । স্বাবিদ্য। স্বাজ্ঞানম্। শ্লৌকাওরশ্চ । অনাত্মস্াত্স-. 

বুদ্ধির্ব। অস্থে স্বমিতি যা মতিঃ | সাবিদ্যা তৎকৃতে। বস্তন্নাশে! মোক্ষ উচ/তে ইতি। শ্রুতিষ্চ 

৭. সোপ 

[টুনিকা।] 
ততঃ অধোক্ষজে ভক্তিযোগং চ অপশ্যৎ। এতৎ সর্বং দৃষ্ট 1 এবম্ অজানতো| 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 

তত্রাভিধেয়ঞ্চ তাদৃশত্বেন দৃষ্টবানপি। যতস্তৎপ্রবৃত্ত্যর্থ শ্রীভাগবতাখ্যা- 
মিমাং সাতৃতসংহিতাং গ্রবর্তিতবানিত্যাহ অনর্থেতি। ভক্তিযোগোহত্র শ্রবণ- 
কীর্তনাদিলক্ষণঃ সাঁধনভক্তিঃ নতু প্রেমলক্ষণঃ | অহুষ্ঠানং হা.পদেশাপেক্ষং প্রেম 
তু ততপ্রসাদাপেক্ষমিতি । তথাপি তস্য ততপ্রসাঁদহেতোস্ততপ্রেমফলগর্তৃত্বাৎ 
মা ন ত্বশ্ভমাপেক্ষত্বেন। যৎ কর্মভির্যতপসেতণদেঃ। 
জ্ঞানাদেস্ত ভক্তিসাপেক্ষত্বমেব শ্রেয়ঃস্হতিং ভক্তিমুদস্যেত্যাদ্দেঃ | অথবা অনর্থস্য 
সংসারব্যসনস্য তাবৎ সাক্ষাৎ অব্যবধানেনোপশমনম্। সম্মোহাদিছয়স্য তু 
প্রেমাখ্যস্বীয়ফলদ্বারেত্যর্থঃ | অন্তৎ তৈঃ। তত্র স্বাদৃগডখেতি। স্বাদৃর্ঠ স্বাজ্ঞানং 
তেনোখিতে। যে! বিথূর্য্যাসঃ স্বরূপান্যথাজ্ঞানং তদূভবো যো ভেদঃ ভিন্নে 
দেহাদাবহংমমতারূপঃ তম্মাৎ জাতা ঘা ভীঃ শুচশ্চ তা জুষমাণ আস্তে ইত্যর্থঃ ॥৬॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা | ] 

ত্ত যদৌষধং তদপি দৃষ্টমিত্যাহ অনর্থমুপশময়তি যস্তং ভক্তিযোগর্ধীপন্ঠাৎ। 
অত্র দর্শনেহয়ং ক্রমো জ্ঞেয়ঃ। প্রথমং ভগবস্তমপন্তৎ | পূর্ণেতি পদপ্রয়োগা- 
শান্ বিনা কথং পুর্ণত্বমিতি তদংশান্ পুরুষাবতাবরগুণাঁবতারাদীন্ অপশ্ৎ |, 

ূর্তিমত্বং পূর্ণত্বমিতি পূর্তিরূপং ত্রন্ম অপস্ঠৎ। তৎ্কাস্তিভূতাং বিমলোৎকর্ষি- 
গ্যাদ্যনেকপ্রভেদবতীং চিচ্ছক্তিম্ অপশ্যৎ। পৃষ্ঠে বহিরঙ্গাং মায়াশক্তিমপশ্যৎ। 
তয়া মোহিতাং জীবশক্তিং তদনস্তরমপশ্যৎ। তস্যান্তন্মোহনিবর্তিকাং সর্ব- 
তোঁহপি মহতীং চিচ্ছক্তিনুখ্যাং ভক্তিরূপাং শক্তিমন্ুগ্রহশক্িবিলাসভূতাঁং 



শ্রীমপ্তভাগবতমূ। [ ১ স্কং-_৭ অং। 
ঘ 

। এ সসিপাসিলাণ কারি ইউপি ৯ সি পাস সি পাস কস তোরই পি টস -এ সর সস 

যন্তাং বৈ শ্রায়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে । 
ভক্তিরৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা! ॥ ৭॥ 

যস্যাং বৈ শ্রয়মাণারাং পুংসং পরমপুরুষে কৃষে। শেকমোহভয়াপহা ভক্তিঃ উৎপদ্যতে ॥৭। 

| [ শ্রীধরস্বামী |] 

সংহিতায়। অনর্ধোপশমকত্বং দর্শয়তি। যস্তাং শয়মাণায়ামেব কিং পুনঃ 
শুতায়ামিত্যর্থ: ॥ ৭ ॥ 

[ চুণিকা। ] 
যস্যাং বৈ শ্রয়মাণায়াং কৃষ্ণ পরমপুরুষে । ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোক- 

মোহভয়াপহা। ॥ ৭ ॥ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী |] 
অথ প্রয়োজনঞ্চ স্পষ্টর্লিতুং পুর্বোক্তস্য পূর্ণপুরুষস্য চ শ্রীকষ্ণরূপত্বং 

ব্যঞ্জয়িতৃং গ্রস্থফলনির্দেশদ্বার৷ তত্র তদনুভবাস্তরং প্রতিপাদয়ন্নাহ যস্যামিতি। 
ভক্ভিঃ প্রেম! শ্রবণরূপয়া সাধনভক্ত্যা সাধ্যত্বাৎ। উৎপদ্যতে আবির্ভবতি । 
তস্যান্থষঙ্গিকং গুণমাহ শোকেতি। অত্রৈষাং সংস্কারোহপি নশ্যতীতি ভাবঃ। 
প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাস্থদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবদ্দিতি শ্রীখষভদেব- 
বাক্যাৎ। 'পরমপুরুষে পুর্কোক্তে পুর্ণপুরূষে। কিমাঁকারে ইত্যপেক্ষায়ামাহ 
কষণে। কৃষ্ঝস্ত ভগবান্ শ্বয়মিত্যাদিশাস্ত্রসহশ্রভাবিতাস্তঃকরণানাং পরম্পরয়া 
তত্প্রপিদ্ধিমধ্যপাঁতিনাঞ্চাসংখ্যলোকানাঁং তন্নামশ্রবণমাত্রেণ ষঃ প্রথমপ্রতীতি- 
বিষয়ঃ স্যাৎ তথ! তন্নায়ঃ প্রথমাক্ষরমাত্রং মন্ত্রায় কল্পমানং যস্যাভিমুখ্যায় 

[ প্রীবিশ্বনাথচত্রবস্ভা |] 
ভগবতোইহপি বশয়িত্রীং ভগবত্যেবাপশ্যৎ । তদেতৎ সর্বং শ্বয়ং দৃ&1 অজানতো! 
লোকস্যার্থে সাত্বতসংহিতাম্ এতৎসর্বতত্বপ্রকাশিকাং শ্রীভাগবতাখ্যাং চক্রে । 
ঈশঃ স্বতন্্রশ্চিৎসিদ্ধুঃ সর্বব্যাপ্যেক এব হি। জীবোহধীনশ্চিৎকণোহপি 
স্বোপাধিব্যাপিশক্তিকঃ ॥ অনেকোহবিদ্যয়োপাত্তস্তযক্তাবিদ্যোহপি কহ্িচিৎ। 
মায়]! ত্বচিৎ প্রধানঞ্বিদ্যাবিদ্যেতি সা ত্রিধা ॥ উশ্বরজীবমায়াজগতাং শ্বরূপ- 
শক্জেরক্তেশ্চ স্বরূপলক্ষণপ্রমাণাদিকং বোদস্ততিব্যাখ্যায়াং ব্যক্তীভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ 

এই স্রীমস্ভাগবত শ্রবণ করিতে করিতেই জীবের হৃদয়ে 
পরমপুরুষ প্রীকৃষ্ে ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে । উহার 
আবির্ভীবে নিখিল শোক, মোহ ও ভয় বিদূরিত হইয়া যায় ॥৭॥ 



এসসি) উস্মিসকছ 

১ স্ব অং।] শ্রীমস্ভাগবতসূ। 

সিপিবি 

লরি পিসি লি সিসি লি ক বি সস 

স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজমৃ। 

শুকমধ্যাপয়ামাঁস নিবৃত্তিনিরতং মুনি ॥ ৮ ॥ 
সঃ মুনি: ভাগবতীং সংহিতা হ্ৃত্বা অনুক্রম্য চ নিবৃতিনিরতম্ আত্মজং শুকম্ অধ্যাপয়া- 

মাস । ৮॥ 

[শ্রীগ্ছরন্বামী। 

অন্ুক্রমা শেঃধয়িত্বা! | ৮ ॥ 

[ চূর্ণিকা । ] 
এবং সংহিতাং কৃত্বা শুকমধ্যাপয়ামাস ॥ ৮ ॥ 

| গ্রীজীবগোম্বীমী |] 
স্যাৎ তদাঁকারে ইত্যর্থ; । আহুশ্চ নামকৌমুদীকারাঃ কৃষ্ণ 'বস্য তমালশ্যাঁমল- 
ত্বিষি শ্রীষশোদান্তনন্ধয়ে পরব্রহ্ষণি রূট়িরিতি ॥ ৭ 

অথ তস্যৈব প্রয়োজনস্য ব্রহ্গানন্দান্গভবাদপি পরমত্তমন্ভূতবান্। যত- 
স্তাদুশং শুকমপি তদানন্দবৈশিষ্টালভ্তনাঁয় তামধ্যাপয়ামাসেত্যাহ সসংহিতামিত্তি। 
কৃত্বানুক্রম্য চেতি বিবৃতমন্তি। ব্রহ্ষানন্দান্থভবনিমগ্রত্বান্নিবৃত্তিনিরতং সর্বতো! 
নিবৃতৌ নিরতং তত্রাব্যভিচারিণমপীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ৯॥ 

[ প্রীবিশ্বনাণ্চক্রবর্তী | ] 
সংহিতাঁয়াঃ প্রেমমাধনত্বমাহ। যস্য।ং শ্রয়মাণায়ামেব কিং পুনঃ শ্রুতায়াঁং 

কিস্তরাং কীর্ত্যমানায়াং কিস্তমাঁং কীর্তিতায়াম। তক্ভিঃ প্রেম! ঈশ্বরঃ সদ্যে। 
হৃদ্যবরুধ্যতেহত্র কতিভিরিত্যুক্রেরীশ্বরাঁবরোধস্য ফলস্য প্রেম্ণ এব লিঙ্গত্বাৎ। 
ভক্তানাঁযননূসংহিতং ফলং সংসারনিবৃত্তিঃ স। চ ভক্তেরেব ভবতীত্যাহ শোকে- 
ত্যাদি ॥ ৭ ॥ 

অথ তস্যৈব প্রয়োজনস্য প্রেম্ণে বন্ধানন্দাঁহুভবাদপি পরমত্তমন্তৃভৃতবানের 
যতস্তাদৃশং শুকমপি প্রেমানন্দস্য বৈশিষ্ট্যোপলস্তনায় তামধ্যাপয়ামাস লোকে 
হি স্বাদ্দিতাপূর্বামিষ্টবস্তকঃ পিত্রাদদিরশ্যমেব পুত্রাদিকং তত্দান্বাদরিতুং 
প্রযততে ইত/হ স সংহিতামিতি। কৃত্বানুক্রম্য চেতি প্রথমতঃ স্বয়ং সঙ্ঞিপ্ত- 

মহধি বেদব্যান এই ভাগবত-সংহিত। প্রথমত সংক্ষেপে 
রচনা ও তৎপরে দেবধি নারদের উপদেশানুসারে আনু- 
পূর্ববিক সংশোধন সহকারে বিস্তারিত করিয়। নিবৃতিমার্গ- 
নিরত আত্মজ শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইলেন ॥ ৮ ॥. 

€ 
স্ত৪ 



শিপ নার 

ঁ ২৭, শ্রীমন্ভাগবতম্। 1 
দিসি পা মাএ তর. তিল লা সি লস মিম সস্্্্ ৯ পাস 

শৌনক উবাঁচ। 
স বৈ নিবৃত্তিনিরতঃ সর্বভ্রোপেক্ষকো মুনিঃ। 

কস্য বা বৃহতীমেতামাত্বারাঁমঃ সমভ্যসৎ ॥ ৯ ॥ 
সঃ বৈ নিবৃত্তিনিরতঃ সর্বত্র উপেক্ষকঃ আত্মারামঃ মুনিঃ কস্য বা (হেতোঃ) এতাং বৃহতীং 

(সংহিতাং ) সমভ্যসৎ ॥ ৯॥ 

কম্ত বা হেতোঃ। বৃহতীং বিভতাম্ ॥ ৯ 

[ চুণিকা। ] 

শৌনক উবাচ। 
হে সত সঃ শুকঃ সর্ধত্রোপেক্ষকঃ আত্মারামোহপি ইমাঁং বৃহতীং সংহিতাং 

কস্য হেতোরভ্যসৎ ॥ ৯॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা |] 

ভক্তিকং কৃত্ব! পশ্চান্নারদোপদেশাদন্গক্রমেণ্ শ্রীভগবদ্তক্ত্যেকপ্রধানতয়া অনুক্রম্য 
সংশোধ্যেত্যর্থঃ। স চ নারদোপদেশঃ শ্রীকষ্তান্তদ্ধানানস্তরং পরীক্ষিংকর্তৃক- 
কলিনিগ্রহাঁৎ পুর্ববং জ্ঞেয়স্তদৈব কলিনা স্বাধিকারারস্তে স্বপ্রাবল্যপ্রকটনাৎ 
ধার্মিকাণামপি শান্ত্রদর্শিনামপ্যধর্শে প্রবৃত্তেঃ | যত এব ব্যাসস্য চিত্তাপ্রসাদঃ | 
যছুক্তম্-_জুগুপ্সিতং ধর্মকৃতেইনুশাসত ইত্যত্র ন মন্যতে তশ্ত নিবারণং জন 
ইতি কলিযুগাঁৎ পুর্ব্মেব চিত্তাপ্রসাঁদে ন মংস্যত ইতি প্রযুজ্যেত। অতস্তদৈব 
পূর্ববনির্শিতস্যেব শ্রীভাঁগবতস্যাহ্ুক্রমণম্। যছুক্তম্-_কৃষ্ণে ত্বধামোপগতে ইত্যত্র 
পুরাণার্কোধুনোদিত ইতি। অতএবেদং ্রীমস্তাগবতং ভারতানস্তরং যদত্র 

শ্রয়তে যচ্চান্থত্র অষ্টাদশপুরাণানস্তরং ভারতমিতি তন্বয়মপি সঙ্গতং স্যাৎ। 
নিবৃত্ভিনিরতং ব্রন্মান্ভবিনমপি ॥ ৮ ॥ 

কস্য বা হেতোঃ ॥ ৯ ॥ 

শৌনক কহিলেন, সৃত ! মুনিবর শুকদেব নিরৃত্তিনিষ্ঠ ও 
আঁত্বাতেই রমণশীল ছিলেন, _সর্ববিষয়েই তাহার উপেক্ষা 
পরিলক্ষিত হইত | অতএব তিনি কি কাঁরণেই বা এই 
বিস্তীর্ণ সংহিত] সম্যক অভ্যাস করিয়াছিলেন 1 ॥ ৯ ॥ | 

বীচি 



52225525555 

১ স্কং__৭ অং।] জীমগ্ভীগবতমূ। ২৭১ 
পাস সি রোড সিলসিলা লি পি 0 তা লাস বি জা সিল বি শি সি আপস রস সত সিস্ট কস রসি 

সুত উবাচ। র্ 
আঁত্বারামাশ্চ মুনয়ে। নিগ্রস্থা অপুযুরুক্রমে | 
কুর্বস্ত্য হৈতৃকীং ভক্তিমিশ্স্ুতগুণে! হরিঃ ॥ ১০ ॥ 

আত্মারামাঃ নিগ্রন্থাঃ চ অপি মুনয়ঃ উরুক্রমে অহৈতুকীং তক্তিং কুর্বস্তি। (যতঃ) হরিঃ 
ইখম্ভৃতগুণঃ ॥ ১৭ ॥ 

ূ 
ৃ 
ৰ 
ৃ 

[ শীধরম্বামী। 

নিগ্রন্থাঃ গ্রস্থেভ্যো। নির্গতা,॥ তদুক্তং গীতান্-- যদ! তে মোহকলিলং 
বুদ্ধির্যতিতরিষ্যতি । তদ]1 গণ্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্, শ্রুতস্ত চেতি। যদ্ধা 
গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ নিবৃত্তহৃদ়গ্রন্থ় ইত্যর্থঃ। নন মুক্তানাং কিং ভক্ষ্যেত্যাদি- 
সর্বাক্ষেপপরিহীরাথমাঁহ ইথস্তৃতগুণ ইতি ॥ ১০ ॥ 

[ ধীপনী |] 

ই্স্তৃতগুণ ইতি । হরেরেবস্ভূতে! মহিমা যদ্গুণাকৃষ্টহৃদর! মুক্তা অপি সস্তো ন পরিহর- 

স্ভীতি । গোপীভিরপুযুন্তম্--দুস্তাজন্তৎকথার্থ ইতি ॥ ১* ॥ 

[ চুণিক।। ] 

সত উবাঁচ। 
আত্মারাম! অপি মুনয়ঃ হরৌ ভক্তিং কুর্ববস্তি। যতঃ হরিঃ এবংপ্রভাঁবঃ ॥ ১০ ॥ 

00 [শ্রীজীবগোধামী1] 0 
তমেতং প্রীবেদব্যাসস্ত সমাধিজাতাস্থতবং শ্রীশৌনক প্রশ্বোত্তরত্বেন বিশদয়ন্ 

সর্ধাকআ্বারামান্বভবেন সহেতুকং সংবাদয়তি আত্মারামাশ্চেতি। ০নিগ্রন্থাঃ 
বিধিনিষেধাতীতাঃ নির্গতাহঙ্কারগ্রস্থয়ো বা । অহৈতুকীং ফলাভিসন্ষিরহিতাম্। 
ইথ্থমিতি আআারামাণামপ্যাকর্ষণস্বভাঁবো। গুণে! যস্য স ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ 

স্পা বটি উট 

 শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তাঁ | ] 
নিগ্রন্থা জিজ্ঞাসিতগ্রস্থেত্যো নির্গতাঃ । যছুত্তম্--যদ1 তে মোহকলিলং 

বুদ্ধি্যতিতরিষাতি। তদ। গন্তাসি নির্ধেদং শ্রোতব্যদ্য শ্রুতস্য চ ইতি। 
যদ্ব| গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ নির্গতাহঙ্কারগ্রন্থয়ঃ ৷ যছুক্তম্-_ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিরিতি | 

সুত কহিলেন, ধাষিগণ! ফাঁহাদিগের অহঙ্কার গ্রন্থি-বিচ্ছিন্ 
হইয়। গিয়াছে, বিধিনিষেধাতীত সেই আত্মারাম মুনিগণও 
বিপুলবিক্রম ভগবানে অহৈতুকী ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া! 
থাকেন। কেন না, ্রীহরির গুণই এইরূপ ॥ ১০ ॥ | 



২৭২ প্রীমন্ভাগবতমূ। 08 

হরেগুণাক্ষিগুমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ। 

অধ্যগাম্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণজনপ্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥ 
ভগবান্ বাদরায়ণিঃ হরে: গুণাক্ষিপ্তমতিঃ (মন্) মহৎ আখ্যানম্ অধ্যগীৎ। (তেন চ) 

নিতাং বিঞুজনপ্রিয়ঃ (অভূৎ)॥ ১১॥ 

১টি পাপ সারা তিল অপ তা সিসি জি 

রা 

তক্তিং কৃর্বন্ত নাঁম এতঙচ্ছান্ত্রাভ্যাসে শুকস্ত কিং কারণমিতাত আহ 
হরেবিতি। অধ্যগাঁদধীতবান্। বিষুজনাঃ প্রিয়! যস্তেতি ব্যাখ্যানাদি গ্রসঙ্গেন 
তৎসঙ্গতিকাম ইতি ভাবঃ। এতেন তন্ত পুত্রো মহাযোগীত্যাদিনা শুকস্ত 
ব্যাখানে প্রবৃত্তি কথমিতি যত পৃষ্টং তস্তোত্তরমুক্তম্ ॥ ১১ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা | ] 
যদ্ধা বিধিনিষেধগ্রস্থাতীতাঃ। যছুক্তম্__চরেদবিধিগোচর ইতি। তথাভূতা 
অপি অহৈতুকীং ফলাভিসন্ধিরহিতাঁং ভক্তিং কুর্বস্তি। ভক্ত্যা জ্ঞানং জ্ঞানানুক্তিঃ 
ততোইপি ভক্তিরিত্যুরুঃ শ্রেষ্ঠ এব ক্রমো যন্মাৎ তন্মিন্। নম্ু মুক্তানাং কিং 
ভক্ত্য নিশ্রন্থানাং কিং ভক্তিগ্রন্থেন শ্রীভাগবতেন নিরভিমানানাং কিং পুনঃ 
সেব্যসেবক লক্ষণেনাঁভিমীনেন বিধিনিষেধাতীতানাং কিং পুনঃ শ্রীভাগবতো 
ক্রেন ভক্তেবিধিনেত্যাদিসর্বাক্ষেপপরিহারার্৫থমাহ। ইৎস্তৃতঃ আত্মারামীণাম- 
প্যাকর্ষণশীলো। গুণো যপ্য সঃ। তেন মুলত এব ভক্তিপ্রাধান্তাভ্যাসেন বা 
মদ্গুণান্গভব এষামস্ত্িতি সনকাদিষু ভগবতরুপেব শ্রারুষ্ণগুণান্ভবে! মৎ- 
নুতস্তাত্তিতি শ্রীশুকে ব্যাসস্তেব ভগবতো! তক্তানাং বা ক্কপয়া যৈরাআআরামৈ- 
স্তদ্গুণান্থভবযোগ্যতা লব্ধ! ত এবাহৈতুকীং ভক্তিং কুর্বস্তি অন্তে ত্বাত্মারাম! 
সাযুজ্যার্থাং ভক্তিং কুর্ধবস্তীত্যহৈতুকীপদবা বৃক্তিরহুসন্ধেয়া। যহুক্তম্_ ব্রহ্মভৃতঃ 
প্রসন্নাত্া ন শোচতি ন কাজ্ষতি। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মপ্তক্কিং লভতে পরাম্ ॥ 
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চান্মি তত্বতঃ। ততো! মাং তত্বতে! জঞাত্বা 
বিশতে তদনস্তরমিতি ॥ ১০ ॥ | 

ভগবান ব্যাসনন্দন যে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেছিলেন, 
যখন তিনি পিতৃ-নিযোজিত লোকমুখে হরিগুণানুকীর্ভন 

কিয়পরিমাঁণেও শ্রবণ করিয়াছিলেন, তখন সেই ব্রহ্মানন্দের 
অনুভবও তাহার আক্ষেপের বিষয় হইয়াছিল ; এই জন্যই-_ 
হরিগুণারুউ হইয়াই--তিনি অবশেষে, অতি বিস্তীর্ণ হইলেও 
এই ভাগবতাখ্যানের অধ্যয়নে নিরত হইয়াছিলেন। অহ! 

শস্মিলািিলিসিিসিপসির ও 

সস 

৪০০৪০০০ 

১০ সিল পাসিলাপাসিলিসিপীসিাসলী সস ফা তালি রাবি পাজি লাস সত লািানিাসিতিসির সানি ৯ তিলে দিসি িতিসটিলিিপীসিলাসি 



একি: স্রীষভাঁগবতম্। 

[দীপনী।] 
তস্য পুত্র ইতি চতুর্ধাধ্যায়স্য চতুর্ঘশ্নোকঃ ॥ ১১ ॥ 

». [চুর্নিক11] 
অতএব হরেওুণাকৃষ্টমতিঃ শুকঃ মহদাখ্যানমিদমধীতবান্ ॥ ১১ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী। ] 
তমেবার্থং শ্রীশুকস্যাপ্যন্থভবেন* সংবাদয়তি হরেরিতি।? শ্রীব্যাসাদেব 

বৎকিঞ্চিৎ শ্রুতেন গুনেন পূর্ববমাক্ষিপ্ড। মতিব্রলানন্দীন্ুভবে। যস্য মঃ পম্চাদধ্য- 
গাৎ। মহৎ বিস্তীর্মপি। ততশ্চ তৎনংকথাসৌহার্দেন নিত্যং বিঞুজনাঃ 
প্রিয়! যস্য তথাভূতো। বা তেখাং প্রিয়ো ব! শ্বয়মভবনিত্যর্থঃ | অয়স্তাঁবঃ-- 
বরহ্মবৈবর্তানূসারেণ পূর্ব্বং ভাবদয়ং গর্ততমারভ্য শ্রীকষণস্য শ্বৈরিতয়া মায়া- 
নিবারকত্বং জ্ঞাতবান্। ততঃ ত্বনিযোজনয় শ্রীব্যাসদেবেনানীতস্য তন্য দর্শনাৎ 
তন্নিবারণে সতি কৃতার্থশ্নতষ়! স্বয়মকাস্তমেৰব গতবান্। তত্জ শ্রীব্যাসদেবস্থ 
তং বশীকর্ত,ং তদদনন্তসাঁধনং শ্রীভাগবতমেৰ জ্ঞাত্ব। তদ্গুণাতিশয় প্রকখশময়াং- 
স্তাদীয়পদাবিশেষান্ কথকঞিচ্ছাবিত্বা তেন তমাক্ষিপ্তমতিং কৃত্বা তদেৰ পুর্ণমধ্যা- 
পয়ামাসেতি শ্রীভীগবতমহিমাতিশয়ঃ প্রৌক্তঃ ॥ ১১ ॥ 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তাঁ। ] 
নারদককপয়। ব্যাসস্তেব ব্যাপকুপয়। শুকন্তাপি তদ্গুণমাধুর্যযান্থভবো 

বিশেষত এবাভূদিত্যাহ হরেরিতি। হ.রর্ডণেন আক্ষিপ্তা আক্ষেপবিষয়ীকৃত] 
মতির্র্ষাঞ্ছভবো৷ যেন সঃ ধিউমে মতিং যত ঈদূশে ভগবদ্গুণমাধুর্ষ্যে সত্যপি 
এতাবান্ কালো! ব্রন্ধান্থভবেন ময়! বৃটথব যাপিত ইতি । ততশ্চ তৎকথা- 
সৌহাদ্দেন বিষুজন৷ এব নতু কেবলা আত্মারামাঃ প্রিয়! যস্ত সঃ। যঠীলমাসে' 
বা। অত্র ব্যাস এব ভগব্দ্গুণাভিব্য/ঞ্রকান্ শ্রীভাগবতীয়ান্ কাংস্চন শ্লোকান্ 
লোকদ্বার! বিবিক্তারণ্যে সদ! সমাধিস্থমপি শুকং শ্রাবয়ামান। ততস্তচ্ছক্ত্যব 
ভগ্নসমাধিস্তন্মাধুর্যাকষ্টচিত্তস্তাদৃশং সমাধিমপ্যাক্ষিপ্য সর্বজ্ঞতয়। তান্ শ্লোকান্ 
শ্রীভাগবতীয়ান্ জ্ঞাত্বা তত্প্রকাশকঞ্চ স্বপিতরং জ্ঞাত্বা তদস্তিকমাগত্য 
শ্রীভাগবতমধ্যৈষ্টেতি ব্রচ্মবৈবর্তীন্ূসারেণ কথা জ্ঞেয়া। তদেবং ব্যাসশুকো 
পিতাপুত্রো ব্রঙ্গান্থভবিচুড়ামণী অপি বিজিত্য ভক্ভিরেকচ্ছত্রামিব সর্ধজগতীং 
চক্রে। তদপি যে তাং তথা ন সন্ান্তে কুপথগামিনশ্চৌরা যমেনৈব দণ্ড 

স্পা সিটি সি টি সী সতী বর তি 

- প্রীভাগবতের কি আশ্চর্য মহিমা !-_শুকদেব দেখিতে 
দেখিতে ভগবজ্জনের এবং ভগবজ্জনও তাহার নিত্যপ্রিয় 
হইয়া উঠিলেন ॥ ১১ ॥ 

২০৫ 



রি দিতি পি ৯ পা রাস পপ সি লি পা ্াসসম বিহে্। 

নু ২৭৪ শ্রীমস্ভাগবতমূ। [১ স্ক₹-৭ অং। 

পরীক্ষিতোহখ রাজধের্জম্ম কর্ম বিলাপনম্। 

অংস্থাঞ্চ পাুপুত্রাণাং বক্ষ্যে কফ্চকথোদয়ম্ ॥ ১২ ॥ 
অথ র্লাজর্ধেঃপরীক্ষিতঃ জগ্ম, কর্ম, বিলাপনং (চ.), পাঙুপুত্রাণাং লংস্থাং চ, কৃফককখোদয়ং 

(বথ! স্তাৎ, তথা) বক্ষ্যে ॥ ১২৪ 

[শ্রীধরস্বাশী।] 

যদন্যৎ পৃষ্টং পরীক্ষিতঃ প্রায়োপবেশেন শ্রবণং কখমিতি তন্ত জন্ম মহাশ্চ্য্য- 

মিত্যাদিনা তন্তোত্তরং বুমাহ পরীক্ষিত ইতি। বিলাঁপনং মুক্তিং মৃত্যুং বা। 
স্থাং মহাপ্রস্থানম্। শ্রীকষ্ণকথারাসুদয়ো! যথা ভবতি তথা ॥ ১২ ॥ 

[ব্বীপনী।] 
তস্য জম্মেতি চতুর্থ ধ্যায়স্য নবমঙ্লোকঃ ॥ ১২--১৫॥ 

6 

; 
৯ 

? 
9 
১ 
2 
১ 

[ চুমিক1।] 
অথ হে শৌনক পরীক্ষিতে। জন্ম কর্ম মুক্তিঞ্চ পাগুবানাং মহাপ্রস্থানঞ্চ 

রুষ্ণকথোদয়ং যথা স্তাৎ তথ বক্ষ্যে ॥ ৯২॥ ূ 
৮৯০ পা সপ পপ ( 

[ শ্রীজীবগ্োশ্বাসী ৭] ্ 
কুষ্ণকথানামুদয়ে। ষত্র তদ্থণ! ভবতীতি মুখ্য তয়! তেন পৃষ্টানাং কৃষ্ণ কথানা- 

মারস্তোহপি স্চিতঃ ॥ ১২।১৩।১৪।॥১৫।১৬॥।১৭/১৮।১৯/।২০ ॥ 

, [ জীবিশ্বনাথচন্রবত্তা ৭] 
ইন্তি। এতেন তস্ত পুত্রো। মহাযোগীত্যার্দিনা শুকন্ত ব্যাথ্যানে প্রবৃত্তিঃ কখ- 
মিতি যত পৃষ্টং তন্তোত্রমুক্তম্ ॥ ১১ ॥ 

যদন্তযৎ পৃষ্টং পরীক্ষিতঃ প্রায়োপবেশেন শ্রবণং কথমিতি তন্ত জন্ম মহাশ্চর্য্য- 
মিত্যা্দিনা তস্তোঁত্তরমাহ পরীক্ষিত ইতি। বিলাপনং মৃত্যুম্। যদ্ধা লপেঞ্নস্তান্ুট। 
্ীভাগবভকথাবাচনা মিত্যর্থং | সংস্থাং মহাপ্রস্থানম্। কৃষ্ণচকথানামুদয়ে। যত্র 
ভদঘথা স্তাদিতি শ্রীভাগবতম্ত তটত্রব তাৎপর্য্যাৎ ॥ ১২ ॥ 

শম্পর টা সিসি সা ও টা সর সা 

খষিগণ ! এক্ষণে আমি, রাঁজধি পরীক্ষিতের জন্ম কর্ম 
ও পরলোক-গমন এবং পাগুনন্দনগণের মহাপ্রস্থান বৃভভাস্ত, 

॥ যাহাতে কৃষ্চকথার উদয় হয়, সেই ভাবেই বর্ণন করিব, 
শআবণ করুন ॥ ১২॥ . 

সিটির বল সি সিটি সি ৬৫ ভা সপ সি জা সি প্রা সতা স ও সপ ভর স্পা নআা স আা সী সত সা সপ না নজর সর্ট সক স্পা আমি অসি সা সপ সত সপ স্পা সি সি অপান্প */ জি সা জা ও সা সি সা উট 



ছি ্ 

শপ সি টি শর সি লি লি পিঠ পা তত পল ছু ভি সস পক দিসি সি 

চে 

১৭ অং।] ্রীমস্তাঁগরবতমূ? 
০০০ এক ক সি সস তি সিসি বি পি জাতি এ এও ভা লিও কক পিজা জা এ সি পসিাপ্র 

 ষদা স্বধে কৌরবস্ঞীয়ানাং বীরেদ্থো৷ বীরগতিং গতেষু । 
বৃকোদরাবিদ্ধগদাভিমর্শভগ্রোরুদণ্ডে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রে ॥১৩। 

যদ, ম্ধে কৌরবন্থপ্নয়ানীং বীটরযু বীরগতিং গতেষু অথে। ধৃতরা্পুত্রে বৃক্োদরাবিদ্ধ- 
গদাভিমর্শভগ্রোরুদণ্ডে ( সতি ) ॥ ১৩ & 

[ প্রীধরস্থামী |] . 

তত্র পরীক্ষিতে! জন্ম নিরূপরিষ্যন্ আ-দী তাঁকৎ গর্ভস্থ এবাশ্বথায়ো 
্ধান্ত্রাৎ শ্রীকুষ্ণেন রক্ষিত ইতি বক্তুং কথাং প্রাস্তৌতি যদেত্যাদিন।। যদ 
দ্রৌণিরশ্বাম। কৃষ্ণানুতানাং ভ্রৌপদীপুত্রাণাং শিরাংসি উপাহরৎ তদ। তন্মাত! 
অরুদৎ তাঞ্চ সাস্তবয়ন্ কিরীটমালী অজ্জুনঃ আহেতি তৃতীয়েমান্বয়ঃ। কিমিতি 
বালানাং শিরাংস্তা্বতবান্ ইত্যপেক্ষায়ামাহ। মৃধে যুদ্ধে। যদ্যপি পাগব। অপি 
কৌরব। এব তথাপি স্ঞ্রয়বংশজে' ধৃষ্টছায়ঃ পাওবানাং সেনাঁপতিঃ ইতি 
স্ঞীয়ানামিতুঢুক্তম্। বীরগতিং শ্বর্মম্। অথে। অনস্তরম্। বুকোদরেণ আবিদ্ধায়াঃ 
ক্ষিপ্তায়াঃ গায়: অভিমর্শেন ঘাতেন ভগ্মাবৃরুদণ্ডে বস্ত তথাতূতে ধৃতরা পত্রে 
ছু্র্যোধনে সতি ॥ ১৩ 1 

[ চুণিক।] 

যদ যুদ্ধে কৌরবপাগুবানাং বীরেষু স্বর্থতেযু ভীমগদয়া ভগ্ধোরৌ ছুর্য্যোধনে 
সতি ॥ ১৩॥ 

[ প্রীবিশ্বলাধচক্রব্তী 1] 

তত্র গর্ভস্থ এব পরীক্ষিত শ্রীরুষ্তদর্শনং প্রাপেতি বক্তুং কথা প্রৃস্তোতি। 
যদ! প্রৌনিরশ্বখাম! রুষ্ণান্তানাং প্রৌপদীপুত্রাণাং শিরাংসি উপাহরৎ তদা 
তন্মাতা অরুদদদিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কৌরবাঃছুর্োধনাদ্যাঃ । স্ঞয়বংশোস্তবন্ত 
ধষ্টহায়স্ত পাগুবসেনাপতিত্বাৎ স্থপ্য়পদেন পাওব। লক্ষ্যন্তে। বীরগতিং 
ভীম্মোক্রযুক্ত্যা মোক্ষং দ্বর্গঞ্ক। বৃকোদরেণ আবিষ্ধায়াঃ ক্ষিপ্তায়াঃ গদায়া 
অভিমর্শেন ঘাতেন ॥ ১৩ ॥ 

যখন কুরুক্ষেত্রসংগ্রামে কৌরব ও পাগুবপক্ষীয় নীরগণ 
বীরোচিত. গতি লাঁভ করিলেন ; যখন বৃ্তকাদর-বিক্ষিপ্ত 

| গদার প্রচণ্ড আঘাতে তরাট্রতনয় ইাধনের নি ভর 
০২ রে ॥ ১৩॥ 

স্শ্রি 



'জ্বীষভাগবতম্। [১ স্কং--৭ অং। 

লি এসি লাস লী লা জি কষ ৪ 
শি লি কাস রি লিস্ডি এস তাঁত শি 

| ভর্ভঃ প্রিয়ং দৌপিরিতিন্ পশ্ঠন্কৃষ্ণাস্থতানাংস্বপতাং শিরাংসি 

উ উপাহরদ্বিপ্রিয়মেব তস্য জুগুপ্লিতং কর্ম বিগহ্য়ন্তি ॥ ১৪ | 
ৃ 
? মাতা স্থতানাং নিধনং শিশুনাং নিশম্য ঘোঁরং পরিতপ্যমান1। 

তদারুদদ্বাম্পকলাকুলাক্ষী তাংসাস্তয়ন্নাহ কিরীটমালী ॥১৫। 
(যদ) দ্রৌণিং, (সর্ব্বে) জুগুপ্সিতং কর্ন বিশর্যস্তি (ইতি) তন্য (ভর্ভ্$) বিশ্রিয়ম্ এব, 

ভর্ভূঃ প্রিয়ম্ ইতি ম্ম পশ্ঠন্, স্বপতাং কৃষ্ণাহুতানাং শিরাংসি উপীহরৎ ॥ ১৪॥ 

তদ1 মাতা শিশুনাং হ্বতানাং নিধনং নিশম্য ঘোরং পরিতপ্যমানা। বাম্পকলাকুলাক্ষী 

অরুদদৎ। তাং ( চ.) সান্তবয়ন কিরীটমালী আহ ॥ ১৫ ॥ 

শাস্িপ সরস সা ব্আপ্পিস্ম সিটি টা সি এ টি 

॥] 
তর্ভ,ঃ ছূর্য্যোধনন্ত । ম্মেতি বিতর্কে । ইত্যেবং প্রিয়ং স্তাদিতি পশ্তন্। ত্ত 

তৎ বি্রিয়মেবেতি বাঁক্যান্তরম্। বিপ্রিয়ত্বে হেতুঃ জুগুপ্নিতমিতি ॥ ১৪ ॥ 
শাপিপিস্পাপী পিপি 

[ চুর্ণিক |] 

তন্ত প্রিয়ং কুর্বরশ্বামা নিন্যমপি কর্ম অকৃত। তথাহি শয়ানানাং দ্রৌপদী- 
পুত্রাণাং শিরাংসি উপাহরৎ ॥ ১৪ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রত্তী |] 
ভর্ভঃ ছূর্য্যোধনন্ত এবং প্রিয়ং স্তাদিতি পশ্যন্ বস্ততস্ত তন্ত দূর্য্যোধনস্য 

বিপ্রিয়মেব তৎ। প্রথমং শক্রবধশ্রবণেন হর্ষোদয়াৎ পশ্চাচ্চ স্পর্শেন ভীমাদীনাং | 
স্বশত্রুণামবধজ্ঞানাৎ বাঁলবধাচ্চ কুরুবংশলোপশ্রবণাচ্চ বিষাদোৎপতেহর্যবিষাদা- 
ভ্যাঞ্চ ) তনৃত্যপ্রাপ্তেরিতি ভাবঃ। অতএবাহ জুগুপ্সিতমিতি ॥ ১৪ ॥ 

দি তি পিসি লস 

সকলেই ঘ্বণিত কার্য্যের নিন্দা করিয়! থাকে; এই কারণে 
বস্তত ছুধ্যোধনের নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও, যখন দ্রোণ- 
নন্দন অশ্বামা, প্রভুর প্রিয় কার্ধ্যই সাধন করিতেছি ভাবিয়া, 
দ্রৌপদীর নিদ্রিত পঞ্চ পুত্রের মস্তক ছুর্য্যোধনের নিকট 
উপহার লইয়া! আসিল ॥ ১৪ ॥ 

তখন জননী দ্রৌপদী, শিশু তনয়গণের নিধন-বার্তা শ্রবণ 
1 করিয়া ঘোরতর পরিতাপ-সহকারে রোদন করিতে লাগি- | 
& লেন; অশ্রবিন্দু বিগলিত হুইয়া তাহার লোচনযুগল আচ্ছন্ন ! 



ক্ষ ১ স্বং-_৭ অং ।] ্রীমভাগবতম্। ২৭৭ 

তদ। শুচস্তে প্রস্বজামি ভদ্রে যদ্ত্রহ্মবন্ধোঃ শির আততায়িনঃ 

গাণ্তীবমুজৈর্বিশিখৈরুপাহরে ত্বাক্রম্য যৎ স্ান্তসি দগ্ধপুত্রা॥১৬। ; ৃ % 

্ 
ভত্রে! তদা তে শুচঃ প্রমূজামি, যত (বদা) আততার়িনঃ ব্রন্মবন্ধোঃ শির: গাণ্ডীবমুকৈঃ 

বিশিখৈঃ ( বাপৈঃ ) উপাহরে। যৎ তু আত্রম্য (ত্বং) দগ্ষপুত। (সতী) ন্বাদ্যাস ॥ ১৬৪. 1 

[ জ্ীধরন্বামী |] ), 

ঘোরং ছুঃসহং যথা ভবতি। বাম্পস্ত কলাভিবিন্দুভিঃ আকুলে অক্ষিণী 
যস্যাঃ সা। কিরীটস্যৈকত্বেহপি তপ্যাগ্রাণাং বাহুল্য কিবীটমালী- 
ত্যুক্ষম্ ॥ ১৫। 

গুচঃ শোকাশ্রণি প্রমজামি পরিমার্জয়ামি। যৎ যদ1। রক্গবন্ধোব্র্ণন্ধণাধমস্য। 
আততায়্িন ইতি। অগ্নিদো গরদশ্চৈব শক্ত্রপাণির্ধনাপহ! | ক্ষেত্রদারহরশ্চৈব 
যড়েতে আততায়িন ইতি ন্মরণ”ং অত্র তু আততায়ী শস্ত্রপাণিঃ তেন চ 
পুত্রহস্ত ত্বং লক্ষ্যতে। গাশ্ীবাদ্ধন্থুযো৷ মুক্তিবিশিখৈর্বাণৈরপাঁহরে ত্বৎসমীপ- 
মানয়ামি। যচ্ছিরঃ আক্রম্য আসনং বিধায়। দগ্ধপুত্রা! সতী ॥ ১৬ ॥ 
[০ ক পাশা পি পা পপপসীপস্পী 

[ দীপনী।] 

ক্ষেতরেতি | ক্ষেত্রহরে! দারহরশ্চেত্যর্থ: | ক্ষেত্রদারাপহারীতাপি পাঠঃ ॥ ১৬ ॥ 
কতা সপ সপ টি সম কি বি সিটি নি ও 

[ চুণিকা। ] 

তচ্ছত্বা শোকেন রদন্তীং দ্রৌপদীং সাত্বয়ন্ অর্জুন আহ ॥ ১৫। 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী। ] 

কিরীটাগ্রাণাং বহুত্বাৎ কিরীটস্থা মাল! ব1 যস্যান্তি স কিরীটমালী 
1১৫ ॥ 

করিয়! ফেলিল। তদ্দর্শনে কিরীটমালী অজ্ঞ্ুন সাস্তবনীবচনে 
তাহাকে কহিলেন ॥ ১৫ ॥ 

কল্যাণি ! আমি যখন গাণ্তীব-বিনিষ্দুক্ত শরনিকরে সেই 
আততায়ী দ্বিজাধমের মস্তক ছেদন করিয়া তোমার নিকট 
উপহার আনিয়। দিব,আর তুমি যখন পুত্রগণের দাহক্রিয়াবসানে 
সেই মন্তকের উপর আমন রচন! করিয়! আান করিবে, আমি 
তখনই তোমার এই শোকাশ্রু পরিমার্জন করিব ॥ ১৬ ॥ 

8১৪ 



1 ২৮ প্রীমন্ভাগবতমূ। [ ১ স্ব? অং। 

ইতি প্রিয়াং বন্তবিচিত্রজল্লৈঃ স সাস্তয়িত্বাচ্যুতমি ত্রসৃতঃ। 
অন্থাদ্রবদ্দংশিত উগ্রধস্বা কপিধ্রজে। গুরুপুত্রং রথেন ॥১৭॥ 
তমাপতস্তং স বিলোক্য দূরাৎ কুমারহোদিগ্রমনা রথেন | 
পরাদ্রবৎ প্রাণপরী পৃস্থরুরব্যাং যাবদগমং রুদ্রভয়াদ্যথ! কঃ॥১৮॥ 

অচ্যুতমিত্রহতঃ উট্রধন্বা সঃ কপিধ্বজঃ ইতি বন্তবিচিত্রজল্লৈঃ প্রিয্াং সাত্বয়িত্বা দংশিতঃ 
(বন্ধকবচঃ সন) রথেন গুরুপুত্রম্ অস্বাদ্রবৎ ॥ ১৭॥ 

কুমারহা, সঃ ( ভ্্রোণিঃ) দূরাঁৎ তম্ (অর্জুনং) রথেন আপতন্তং বিলোক্য উদ্িগ্রমনাঃ 
(সন্) প্রাণপরীপ্,, রুদ্রভয়াৎ কঃ ষথ1 ( তথ! ), ষাবদ্গমং (তাঁবৎ) উর্ববযাং পরাদ্রবৎ ॥ ১৮ 

[শ্রীধরশ্বামী।] 

বল্পবো! রম্য বিচিত্রা জল্পা ভাষণানি তৈঃ। সঃ অর্জুনঃ । অচ্যুত এব 
মিত্রং ুৃতৃশ্চ যন্ত। দংশিতঃ বদ্ধকবচঃ। উগ্রং ধঙ্গুশচাপো যস্য। কপির্স্থমান্ 
ধ্বজে যপস্য। গুরোঃ পুত্রং রথেন অন্বাদ্রবৎ অন্বধাবৎ ॥ ১৭ ॥ 

[ দীপনী।] 
কুতঃ সারধিরিত্যর্থ: ॥ ১৭-২১ | 

[ চুর্ণিকা ।] 
হে ভদ্রে অহং যদ1 অশ্বখাম়ঃ শিরে! বাঁণৈহরিষ্যে তদ। তে শোঁকাশ্রুণি 

মার্জয়ামি ॥ ১৬ ॥ 
ইত্যুক্তা কষ্ণেন সহ বথমারুহা তং দ্রৌণিং অন্বধাবৎ ॥ ১৭ | 

[ প্রাবিখবনাথচক্রবত্তাঁ |] 

গুচঃ শৌকান্। যৎ রদা। ব্রহ্মবন্ধোব্রাক্ষপাধমস্য। আততায়িনঃ শন্ত্রপাণেঃ | 
অগ্নিদেো! গরদশ্চৈব শন্ত্রপাণির্ধনাপহা1 | ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িন 
ইতি শ্মরণাৎ॥ ১৬। 

অচ্যুত এব মিত্রং সুতশ্চ ষস্য সঃ| দংশিতে! বন্ধকবচঃ ॥ ১৭1 

টা টান পপ 

স্বয়ং ভগবান ষাহার মিত্র ও সারথি, দেই কপিধ্বজ 
ধনগ্জয় £ইরূপে বিবিধ চিত্র*বিনোদন বিচিত্র বচনে প্রিয়- 
তমাকে সাম্তবন! দান করিয়া বন্ম পরিধান ও প্রচণ্ড কোদণ্ড 
গ্রহণ পূর্বক রথারোহৃণে গুরুনন্দনের অনুধাবনে প্রবৃত্ত 
হইলেন ॥ ১৭ ॥. 

পিসি রি ্সিপিতএিি ঠ 



ৰ ১ স্কং--৭ অং।] জরীমস্ভাগবতম্। ২৭৯ 
০০০০ বর কু সরে হে কে 

 যদাঁশরণমাত্মানমৈক্ষত শ্রাস্তবাজিনযূ। রর 
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরে! মেনে আত্মক্রাণং ্বিজাত্বজঃ ॥ ১৯ ॥ 

ধিজাত্মজ; শ্রান্তবাজিনম্ আক্জানং যদা অশরণম্ এক্ষত, তেদ1) ত্রন্মশিরঃ অশম্ আত্মত্রাণং 

মেনে ॥ ১৯ ॥ এ 

[ গ্রধরম্বামী |] 

আপততন্তং আধাবস্তম্। স দ্রৌণিঃ। কুমাবহা! বালঘাতী। উ্বিপ্নমনাঃ 
কম্পিতহদয়ঃ | প্রাণপরীদ্নুঃ £ প্রার্থীলন্,মিচ্ছুঃ নতু কীত্তিম্। যাবধগমং 
যাবদ্গন্তং শক্যং '্তাবছূর্ব্যাং পরাদ্রবথ.পল।য়ত । কো ব্্গা যুগে তৃত্ব স্ৃতাং 
জভিতুমুদ্যতঃ সন্ রুদ্রস্য ভয়াঁৎ যথ! পলায়তে ন্ম। অক ইতি পাঠে ধামন- 
পুরাণকথ সুচিতা। তথাহি-_বিদ্যন্সালী নাম ক শ্চিৎ রাক্ষসো মাহেশ্বরঃ। ত্ৈ 
রুদ্রেণ সৌবর্ণং বিমানং দত্তম্। ততোহসাবর্কস্য পৃষ্ঠতো। ভ্রমণ বিনানদীপ্ত্যা রাত্রিং 
বিলোপিতবান। ততোহর্কেণ নিজতেজস! দ্রাবিত্বা তদ্দিমানং প্লাতিতম্। 
তক্ছত্ব! কুপিতে রুদ্র ভয়াদর্কঃ পরাদ্রবৎ। ততো রুদ্রসা ক্র রয়! ছৃষ্্যা দন্দহামানঃ 
পতন্ বারাঁণস্যাং পতিতে! লোলার্কনায়। বিখ্যাত ইতি ॥ ১৮৪ 

[ চুণিকা।] 
তদা! দুরাদাগচ্ছন্তমর্জীনং দৃষ্ থপপরীপ্ররথখাসা প্রাদ্রবৎ ॥ ১৮ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথণত্রবর্ভী |] [ও 
কো! ব্রহ্মা মৃগো ভূত্বা সুতাং জভিতুমুদ্যতঃ সন্ রুদ্রপ্য ভয়াঁৎ যথ। পলাঁয়তে 

স্ম। অর্ক ইতি পাঠে বামনপুরাণকথ! জ্ঞেয়া। তথাহি বিছ্যান্সালী রাক্ষসঃ 
শৈবঃ শিবদত্তেন সৌবর্ণেন বিমানেন অর্কস্য পৃষ্ঠতো ভ্রাম্যন্ বিমানদীপ্ত্য। বাত্রিং 
ধিলোপিতবান্ ততঃ কুপিতোংকো নিজতেজো ভির্্রবসিত্বা তথ্বিমানং পাতয়ন্ 
তদৈবায়াতস্য রুদ্রস্য ভয়াৎ ততঃ পলায়মানঃ পতন্ বারাণস্যাং লোলার্কো 
র্ভূবেতি ॥ ১৮ ॥ 

মুহূর্তমধ্যে সেই শিশুঘাতী ছুরাত্বা দ্রোণতনয় দূর হইতে 
দেখিল, ধনপ্তয় রথাধিরোহণে তাহার প্রতি ধাবিত হুইয়া- 
ছেন। তাহার হৃদয় বিকম্পিত হইয়া উঠিল। সে প্রঠণরক্ষার 
প্রত্যাশায়, যতক্ষণ গমনের সামর্ধ্য, ততক্ষণ পর্য্যস্ত এই 
মেদিনীমগুলের মধ্যে, ক্ুদ্রেভয়ভীত বিরিঞ্চির ( অথবা বিভ1- 
করের ) ন্যায় প্রাণপণে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥ 
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১ ২৮জ চা | পয টীঃ ঠ। 

অথোপন্পুশ্য সলিলং সন্দধে তৎ সমাহিতঃ। 
অজানন্নপি সংহারং প্রাণকুচ্ছ উপস্থিতে ॥ ২০ ॥ 

(| অথ (সঃ) প্রাণকৃচ্ছে উপস্থিতে সংহারম্ অজানন্ অপি দমাহিতঃ (সন্) সলিলম্ উপম্পৃশ্ঠ 

তৎ (ক্রঙ্গাস্ত্রং) সন্দধে ॥ ২০ ॥ 

[ শ্ীধরস্বামী,| ] 

অশরণং রক্ষকরহিতম্ । নু পলায়নমেব রক্ষকমস্তি। ন। তস্যাপি কুষ্ঠিত- 
ত্বাদিত্যাহ। শ্রাস্তা বাজিনো যস্য তম্। ব্রহ্মশিরোহস্ত্রং ব্রঙ্গান্ত্রম ৷ ছিজাত্বজ 
ইতি অদীর্ঘদশিতামাহ ॥ ১৯ ॥ 

তদ্ত্র্গাস্ত্রম। সমাহিতঃ কৃতধ্যানঃ। উপসংহারমজানতোহপি সন্ধানে হেতুঃ 
প্রাণকচ্ছে ইতি ॥ ২০॥ 

[ চিক । ] 
যদা শ্বরক্ষকঃ অন্যো নাস্তীতি প্রক্ষত তদ! ম্বরক্ষণকর্ত বর্গান্ত্রমেবেতি 

মেনে ॥ ১৯ ॥ 
অথ আচম্য প্রাণসঙ্কটে প্রাপ্তে সতি অস্ত্রোপসংহারমজাননপি ব্রন্ধান্ত্র 

সন্ধে ॥ ২০ ॥ 

মপিসপিস্পসিল সি সা সস সিটাস্পী সিএ স্পা স্পাপাস্পাসিতানসাসপাসিাসিস্াসিসদিপাস্পিসপাস্পাসিলাস্পাস্পাসিরী সা সির 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তাঁ । ] 

অশরণং রক্ষকরহিতম্। আত্মন্রাণম্ আত্মরক্ষোপায়ম্। দ্বিজাত্মজ ইত্যদীর্ঘ- 
দর্শিত্বং হুচিতম্ ॥ ১৯ ॥ 

সমাহিতঃ কৃতধ্যানঃ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ 

অনস্তর যখন দেখিল, আপনাকে রক্ষা করে এমন আর 
কেহই নাই; অশ্বগণও শ্রাস্ত হইয় পড়িয়াছে; তখন নির্বেধাধ 
দ্বিজতনয় ব্রন্ষাস্্রকেই আত্মরক্ষার একমী ত্র উপায় বলিয়া মনে 
করিল॥ ১৯ ॥ 

নে এ ত্রন্ধান্ত্রের উপমংহার জানিত না; কিন্তু কি করে, 
 প্রীণসক্কট বিপদ উপস্থিত; স্থতরাং আচমন ও ধ্যান করিয়া 
১.উহাই প্রতিপক্ষের প্রতি প্রয়োগ করিল ॥ ২০ ॥ 

ক উই চি রা ৬ ৮ পিল পা সলাত খিল লীলা ও ৪৬? উই সিকি ও দর উট ৫৫৬ ৯৩ ৯৫ ভিত সী হী সপ রী নি ঈ অি সি ছিল সি সী ভিত ৯ সা সি সা পতি ছি জা ছা রিপা সিল ৬ ৯০ ৯ ৮ ৪12 
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টি 

জ্রীমভ্ভাগবতমৃ। 

ততঃ প্রাছুক্কতং তেজঃ প্রচণ্ডং সর্বতে। দিশমৃ। ৮ 

প্রাণাপদমতিপ্রেক্ষ্য বিষ জিয্রুবাঁচ হ ॥ ২১॥ 
অর্জুন উবাচ। 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহে। ভক্তানামভয়ঙ্কর | 

ত্বমেকো। দহামানানামপবর্গোহসি সংহ্তেহ ॥ ২২ ॥ 
ততঃ (তন্মাৎ অন্ত্রাৎ) সর্ধতঃ দিশং প্রাহৃক্কৃতং ৪5৩ ততজঃ অস্ভিপ্রেক্ষ্য, ( ততঃ) প্রাণা- 

পদ্ং (চ অভিপ্রেক্ষ্য ) জিঞ্ুঃ বিষুম্ উবাচ হ€ ২১ ॥ 

(হে) কৃষ্খ! (হে) কৃষ্ণ! (হে) মহাবাহে।! হে) ভক্তানাম্ অভয়ঙ্কর! এক: ত্বং সংশ্কতেঃ 

দহ্যমানানাং (তস্যাঃ ১ অপবর্গ (নাশকঃ) অসি ॥ ২২॥ 

১.৭ অং।] 

[শ্রীধরস্বামী।] 

ততোহস্ত্রাৎ সর্্তো দিশং প্রাছুষ্কতং প্রকটীভৃতং তেজ: অভিপ্ররেক্ষ্য ততঃ 
প্রাণাপদঞ্চাভিপ্রেক্ষ্য ॥ ২১ ॥ 

প্রস্তুতং বিজ্ঞাপয়িতুং প্রথমং স্তৌতি কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি চতুর্ভিঃ। সংস্থতেহেতোঃ 
দহামানানাং ত্তা অপবর্ণঃ অপবর্জয়িতা নাশক ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ 

[ চূর্িক1।] 
ততঃ তত্তেজঃ প্রেক্ষ্য সভয়োহজ্জুনঃ শ্রীকৃষ্ণমাহ ॥ ২১ ॥ 

[শ্ীজীবগোস্বামী । ] 

সর্ববতে। দ্িশমিতি । সর্বত ইত্যন্ত যোগে দ্বিতীয়! দিশমিতি জাত্যৈকত্বং 
দিশাং সর্ধত্রেত্যর্থ:। সার্ববিভক্তিকম্তসিল্ ব1 সর্বাং দিশমিত্যর্থ; ॥ ২১ ॥ ২২॥ 

তখন উহ হইতে যে দশদিগৃব্যাপী প্রচণ্ড তেজোরাশি 
প্রকটিত হুইল, তদ্র্শনে এবং তাহ! হইতে প্রাণের আশঙ্কা 
নিরীক্ষণ করিয়! অর্জুন শ্রীকৃষ্ণজকে নিবেদন করিলেন ॥ ২১ ॥ 

অর্ভুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ ! হে মহাবাঁহো ! 
হে ভক্তজন-ভয়বিভপ্জন ! যাহারা সংসার-দহনে দগ্ধ হইতেছে, 
একমাত্র তুমিই তাহাদ্িগের ত্রাঁণকর্তা ॥ ২২॥ 

৩৩৬ 



শ্রীমন্ভাগবতমূ। [১ স্কং--৭ অং। 
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 ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 

মায়াঁং ঝুদস্ চিচ্ছক্ত্যা টকবল্যে স্থিত আত্মনি ॥ ২৩ ॥ 
সাক্ষাৎ ঈশ্বরঃ প্রকৃতে: পরঃ আদ্যঃ পুরুষ: ত্বং চিচ্ছক্ত্য। মায়াং ব্যুদস্য কৈবল্যে আত্মনি 

স্থিত: ॥ ২৩। 

[শ্রীধরশ্বামী | ] 

যতস্ত্শীশ্বরঃ সাক্ষাৎ । কুতঃ যতঃ প্ররূতেঃ পরঃ পুরুষঃ। তৎ কুতঃ 

আদ্যঃ কারণম্। কারণত্বেহপ্যবিকণরিতামাহ মারাং ব্যুদস্ত অভিভূয় ক 
স্বরূপে আত্মন্তেব স্থিত ইতি ॥ ২৩] , 

| দীপনী। 

তন্তাঃ সংস্থতেঃ সংসরণস্যেতার্থ£ ॥ ২২--৪৭ ॥ 

[ চুণিক।] 
অর্জুন উবাঁচ। হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ত্বং তক্তানামভয়ঙ্করঃ ॥ ২২ 
প্রকৃতেঃ পরঃ সর্বেষাং হিতকর্তাসি ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী |] 

মায়াহেতুকাঁয়াঃ সংস্থতেঃ নাশকত্বেন মাকাতে। বিলক্ষণীং শক্তিং দর্শয়তি 
ত্বমিতি। ত্বং সাক্ষাৎ পুরুষে ভগবাঁন্। তথা য ঈশ্বর অন্তর্যাম্যাখ্যঃ পুরুষঃ 
সোহপি ত্বমেব। তদেবমুভয়ম্মিন্পি প্রকাঁশে প্রকৃতেঃ পরস্তদসঙ্গী। নন্থু কথং 
কেবলানুন্ভবানন্বস্তাপি তদন্ুভবিত্বং যতো! ভগবত্বমপি লক্ষ্যেত কথং বেশ্বরত্বাৎ 
প্রকৃত্যধিষ্টাতৃত্বেইপি তদসঙ্গিত্বং তত্রাহ মায়াং ব্যুদন্তেতি । অব্যভিচারিণ্য। 

[ শ্রীবিশ্বনাখচক্রবত্তী । ] 

অপবর্গো মোক্ষরূপোইসি তেনাম্মীকং মংশ্যতের্মোক্ষমপি দীস্যসি কিমু- 
তাম্মাৎ অগ্নেস্্াণমাত্রমিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥ 

তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; তুমি প্রকৃতির অতীত পুরুষ; তুমি 
সর্ব্বকারণ; সর্বকারণ হইলেও তোমার বিকার নাই ;__ 
কেন ন। তুমি তোমার স্বরূপভূতা চিৎ-শক্তির সহায়ে মায়াকে 
দুরীকৃত করিয়া, যাহা কেবল-অন্ুভবানন্দময়, সেই স্ব- 

 স্বরূপেই বিরাজমান কা ॥ ২৩॥ 
্ 

০ নি 
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১ স্কং--৭ অং।] জ্ীম্ভাগবতষ । ২৮৩ 
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[ শ্রীজীধগোস্বামী । ] 

স্বরূপশক্ত্যা তাঁমাভাসশক্তিং দূরে বিধায় তয়ৈব শ্বরূপশক্ত্যা উকবল্যে--পরাঁ- 
বরাণাং পরম আন্তে কৈবল্যসংজ্ভিতঃ | ফেবলাছ্ুভবানন্দসন্দেখহো। নিরুপাধিক 
ইত্যেকাদশোক্তরীত্যা কৈবল্যাথ্যে কেবলান্ুভবানন্দে আত্মনি স্বরূপে স্থিতঃ 
অন্থৃভূতস্বরূপন্থুখ ইত্যর্থঃ। তছক্তং ষষ্ঠে দেবৈরপি স্বয়মুপলব্ধনিজস্খানভবে 
ভবানিতি। সন্দোহশবেন চৈকাদশে বৈচিত্রী দর্শিতা সা চ শক্তিবৈচিত্র্যাদেব 
ভবতীতি। অত এবমস্ত্যেব স্বরূপগ্গক্তিঃ। প্রক্কৃতির্নামাত্র মাশায়াস্ত্ৈগুণ্যম্। 
এবমেব শক্তিত্রয়বিবৃতিঃ শ্রীস্বামিভিরেব দর্শিতা | পরং প্রধানং পুরুষমিত্যাদি- 
দেবহৃতিবাক্যে। তত্র পুরুষস্তাপি মায়াস্তঃপাতিত্বং তদধিষ্টাতৃতয়ো পচর্য্যতে 
এব বস্তৃতঃ তস্ত তু তন্তাঃ পরখম্। যথা শ্রীক। পলবাক্যে -অনাদিরস্মা! পুরুষে! 
নির্ভণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। প্রত্যঞ্জামা স্বংজ্যোতিবিশ্বং যেন সমন্বিতমিতি । 

ত্রিশক্তিনিরূপণে বিশেষজিজ্ঞাঁনা চে ভগবৎসন্দর্ভো দৃশ্যঃ । অথব। ত্বমাদ্য 
ইত্যাদিমূলপদ্যমেবমবতণধ্যম্। শ্রীবৈকুগ্ঠে মায়াং নিষেধন্নপি সাক্ষাৎ, শ্বরূপশক্তি- 
মেবাহ ত্বমিতি। কৈবল্যে মোক্ষাখ্যে শ্রীবৈকুগ্ঠলক্ষণে আত্মনি শ্বাংশে এব 
স্থিতৎ। কিং কৃত্বা' তত্রাতিবিরাজমানয়! চিচ্ছত্তযা মায়াং দূরস্থিতামপি তির- 
স্কত্যেব। মতং চৈতন্মায়াদিকং নিষেধতা শ্রীশুকদেবেন-_প্রবর্ততে যত্র বজ- 
শুমস্তয়োঃ সত্তবর্চ মিশ্রং ন ঢ কালবিক্রমঃ | ন যত্র মায়! কিমুতাঁপরে হরেরমু- 
ব্রতা ত্র স্থবাস্থুরাঁচ্চিতা ইতি। মোক্ষং পরং পদ্দং লিঙ্গমমূতং বিষুণম্ন্দিরমিতি 
পান্োত্তরখণ্ডে বৈকুষ্ঠপর্যযায়শব্দাঃ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ 

 শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 

নন্থ ত্বন্াতুলেয়োহহং ত্বৎ্সম এব মৈবং বাদীরিত্যাহ ত্বমিতি 4 নন্ধু ত্বং 
প্রকৃতেঃ পর ইতি কিং প্রকৃতিশবেনাবিদ্যাং মাঁয়াং বা বূষে তত্রাহ। চিচ্ছক্ত্য 

স্বরূপভূতয়া শক্ত্যা স্ুভগয়া পষ্টমহিষ্যেব মায়াং বিদ্যাঁবিদ্যেতি বৃত্িদ্ব়বতীং 
হূর্ভগামিব শ্বশক্তিত্বাৎ প্রাপ্তাং ব্যুদস্য দূরীকৃত্য তয়। শক্ত্যা সহিত এব ত্বম্ 
আত্মনি স্বচিন্ময়স্বরূপে স্থিতঃ। নন্ুু চিচ্ছক্ত্যেত্যস্যাঃ কারুণত্বেন মতে। ভিন্ন- 
তয় স্থিতত্বং কথং মমাত্মনি স্থিতত্বমিত্যত আহ কৈবল্য ইতি। কেবলস্য 
ভাবঃ কৈবল্যং তন্মিন্ ইতি তয়! সহিতত্বেহপি তব কৈবল্যমেব ভস্যাঃ শ্বরূপ- 
শক্তিত্বাৎ তন্মিংশ্চ সতি ত্বমাত্মনি স্থিতো বস্তত এবেতি ভাবঃ। অতঃ সশ্বরূপ- 
ভূতা চিচ্ছক্তিঃ সা' ত্বত্তঃ সদ! অভিন্নৈব ত্বদ্দোহেন্দ্িয়পরিকরাদিরপেখ তিষ্ঠতি 
রা শক্তির্বহুধৈব শ্রয়তে স্বাভাঁবিকী জ্ঞানবলক্রিয়! চেতি শ্রুতেঃ। মাঝ! তু 
ছায়েব ত্বদন্বরূপত্বাৎ জ্ঞানাজ্ঞানগুণময়জগন্জ্রপেণ বর্ততে ইতি ত্বত্তো ভেদ এব, 
তস্যা মায়ায়ান্তচ্ছক্তিত্বাৎ কচিদভেদোহপীতি ভিন্নাভিনরূপ। স। ০০০৪৪ ॥ 
মায়ৈব শক্তিরেক1 নাঁন্তেতি মতং পরাস্তমেৰ ॥ ২৩॥ 

৬৯ 



২৮৪ ভ্রীমস্ভাগবতমৃ। [১ স্বংশ-৭ অং। 
ডিসি পালি শো শা পা সি _ লি আর্ত এসি লিল কস ও সি তে পরই, উপ ক ৬৯ রপ্ত নন জো 

স এব জীবলোকস্য মায়ামোহিতচেতসঃ | 
বিধৎসে স্বেন বীর্য্যেণ শ্রেয়ে ধন্মাদিলক্ষণমূ ॥ ২৪ ॥ 

তথায়ঞ্চাাবতারস্তে ভবে! ভারজিহীর্ষয়! | 
স্বানাঞ্চানন্য ভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃৎ ॥ ২৫॥ 

সঃ এব (ত্বং) স্বেন বীর্য্যেণ মায়ামোহিতততসঃ জীবলোকস্য ধর্শাদিলক্ষণং শ্রেয়ঃ 

বিধৎসে ॥ ২৪ ॥ 

তথা চ অয়ং তে অবতারঃ ভুবঃ ভারজিহীর্যয়া, স্বানাম্ অনন্যভাবানাং চ অসকৃৎ 

অনুধ্যানায় চ॥ ২৫॥ 

[ শ্রীধরম্বামী | ] 

ত্রিবর্গদাতাঁপি ত্বমেব ইত্যাহ স ইতি। যস্তং মায়ামভিভূয় স্থিতঃ স 
এব মায়াভিভূতন্ত জনমত ধর্মীদিফলমুপাসিতঃ সন্ স- বীর্য্যেণ 
প্রতাবেণ ॥ রা ॥ 

তথা চানেনাবতারেণ তব সাধুপক্ষপাঁতো লক্ষ্যতে ইত্যাহ তথেতি। কিং 
ভূভাঁরহরণং মদিচ্ছামাত্রেণ ন ভবতি তত্রাহ। শ্বানাং জ্ঞাতীনাম্ অনুধ্যানায় 
চ। তথা অনন্তভাবানামেকাস্তভক্ঞানাঞ্চ ॥ ২৫ ॥ 

[ শ্রীবিহ্বনাথচক্রবর্তা | ] 

স এব কৈবল্যে স্কিত এব ॥ ২৪ ॥ 

সেই মায়াতীত তুমিই আবার উপাসিত হইয়! স্বীয় 
প্রভাবে মায়া-মোহিত-চেত। জীবলোকের ধন্মার্ধকাম-রূপ 
অভিবাঞ্ছিত ফলও বিধান করিয়া থাক ॥ ২৪ ॥ 

অন্যান্য অবতারের ন্যায় তোমার এই কৃষ্ণাবতারও পৃথি- 
বীর ভার-হরণের নিমিত; কিন্তু ভাঁর-হরণের নিমিত্ত হইলেও, 
তোমার জ্ঞাতিকুল, এবং তোমাকে ছাড়িয়া আর কোন বিষ- 
য়েই ফাহাদিগের অনুরাগ নাই, সেই সকল একাস্তিক ভক্ত, 
তোমাকে যুহর্ধুহ্থ অনুধ্যান করিবেন, এই গুঢ় অভিপ্রায় 
সাধনের জন্যই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ২৫ ॥ 



১ স্কং--৭ অং।] শ্রীমস্তাগবতমূৃ। ২৮৫ 

নি টেকি হকি ক কি ক বাসি স্রাব 

কিমিদং স্বিৎ কুতো| বেতি দেবদেব ন বেম্ম্যহম | - 

সর্ববতোমুখমায়াতি তেজঃ পরমদারুণয্ ॥ ২৬॥ 

শ্রীভগবানুবাচ । " 
বেখেদং দ্রোণপুত্রস্ত ব্রাহ্গমন্ত্রং প্রদর্শিতমূ। 
নৈবাসৌ বেদ সংহারং প্রাণবাধ উপস্থিতে ॥ ২৭॥ 

(হে) দেবদেব ! ইদং সর্ধ্বতোমুখং পরমদারুণং তেজ, কিং স্বিৎ, কুতঃ বা আয়াতি ইতি 
অহং নবেম্সি ॥ ২৬॥ 

ইদং প্রোণপুত্রস্া বরক্ষম্ অস্ত্র, (তেন চ) প্রাণবাধে উপস্থিত প্রদর্শিতম্ এব। (যতঃ) 

অসৌ সংহারং ন বেদ ' এতৎ চ ত্বং) বেখ। ২৭॥ 

| শ্রীধরস্বামী।] 

এবং স্তত্বা প্রস্ততং বিজ্ঞাপয়তি কিমিতি। কিং কিমাত্মকমিদম্। কুতে। 
বা আয়াতীতি। স্থিদ্বিতর্কে ॥ ২৬॥ 

লি সিসি 

[ চুণিকা। ] 
অয়ং তেহবতাঁরো ভূবে! ভারজিহীর্যয়! স্বভক্তানামন্ধ্যানায় চাস্তি ॥ ২৫॥ 
সর্ধতোমুখং দারণং তেজ ইদং কিং কুতে। বা আয্মাতি তদহং ন বেস্ট 

অতস্তদ্বদ ॥ ২৬ ॥ 

[ শ্রাজীবগোস্বামী | ] 

যথান্ে পুরুষাদয়োহবতারাস্তথায়মবতারঃ সাকঙ্ষান্তগবতঃ শ্রীরষ্থাখ্যস্ত 
তবৈব প্রাকট্যং পরমতক্তায়। ভূবে। ভারজিহীর্ষয়৷ জাতোহপি অগ্তেষাং স্বানাং 
ভক্তানামসকৃচ্চ মুহুরচুধ্যানায় নিজভজনসৌখ্যায় ভবতি ॥ ২৫ ॥ ২৬॥ ২৭॥ 
॥ ২৮ ॥ ২৯॥ ৩০ ॥ 

[শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী |] 
তথা তেনৈব প্রকারেণ বুদস্তমায়ন্বচিন্ময়শ্বরূপেণ অয়মবতারঃ প্রাপঞ্চিক- 

লোকে প্রাকট্যম্ ॥ ২৫ ॥ 
এবং স্তত্বা প্রস্ততং বিজ্ঞাপয়তি কিমিদমিতি ॥ ২৬ ॥ 

দেবদেব ! একি! এই সর্বতোবিসারী দুরস্ত তেজো- 

পারিতেছি না ॥ ২৬ ॥ 
রঃ রাশি কোথা হইতেই বা আপিতেছে, আমি কিছুই বুঝিতে 

2৯৬৯০ 

ৃ 

] 



২৮৬ ক্রীমস্ভাগবতমূ । [১ স্কং-৭ অং। 
০০০০০০০৫০০০ 

ন হাস্যান্যতমং কিঞ্চিদন্ত্রং প্রত্যবকর্শনমৃ। 

জহান্ত্রতেজ উন্নদ্ধমন্ত্রজ্োহস্থান্ত্রতৈজসা ॥ ২৮॥ 
অন্যতমং কিঞ্চিৎ অস্ত্রম্ অস্য প্রত্যবকর্শনং ন'হি। (ত্বধ্) অস্ত্রজ্ঞঃ অনি, (অতঃ ইদম্) 

উন্নদ্ধম্ অন্ত্রতেজঃ অস্ত্রতেজসা (এব) জহি ॥ ২৮॥ 

 শ্রীধরস্বামী |] 

ইদং দ্রোণপুত্রস্ত ব্রাহ্মমন্ত্রং তেন চ প্রাণবাঁধে প্রীপ্তে প্রদর্শিতং কেবলং 
নতু ততপ্রয়োগকুশল ইত্যর্থ। যতোহসাবুপমং হাঁরং ন বেদ নজানাতি এতচ্চ 
ত্বং বেখ জানাসি ॥ ২৭ ॥ 

প্রত্যবকর্শনং কৃশত্বকরং নিবর্ভিকমিত্যর্থঃ। অতস্তদন্ত্রতেজঃ উন্নদ্ধম্ উৎ্কটং 
রহ্ধান্ত্রতেজসৈব জহি ঘাতয়। ত্বৎপ্রধুক্তঞ্ধান্ত্রং তছ্পসংহত্য ন্বয়মুপশীম্যেৎ 
যতত্ত্রম্ অন্ত্রজ্জোইসি ॥ ২৮ ॥ 

[ চৃণিকা। ] 
প্রীভগবান্ুবাঁচ। হে অর্জুন অশ্বখায় ইদং ব্রঙ্গান্ত্ং বিদ্ধি ॥ ২৭ ॥ 
এতদ্বিঘাতকমন্যদন্ত্রং নাস্তি অতঃ ্্ধাস্ত্রেণেবেদং ঘাতিয় ॥ ২৮ ॥ 

[ ঞবিশ্বনাথচত্রবর্তী |] 

প্রদর্শিতমিতি দৃ্টেব কিং ন পরিচিনোষি কিং মাং পুচ্ছসীতি ভাবঃ। 
হাঁরমস্যোপসংহারং ন বেদ। তহি কথমেতৎ প্রযুক্তবানিত্যত আহ প্রাণবাধে 

ইতি ॥ ২৭॥ 

শ্রীভগবান কহিলেন, অর্জন! দেখ, ইহা দ্রৌণি-প্রদর্শিত 
্রহ্মাস্ত্; সে ইহার প্রতিসংহার অবগত নহে, স্থতরাং প্রয়োগ- 

কুশল না হইলেও কেবল প্রাণসন্কট উপস্থিত দেখিয়াই ইহ! 
প্রয়োগ করিয়াছে ॥ ২৭ ॥ 

অন্য কোন অস্ত্রই ইহার তেজোহ্রীসে সমর্থ নহে । তুমি 
১ অস্ত্রজ্ঞ, অতএব ব্রহ্মান্ত্রতেজের সাহায্যেই এই উৎকট 
১ অস্ত্রতেজ প্রতিঘথাত কর ॥ ২৮॥ 
১8 ২5555855555 
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১ স্কং-৭ অং।] শ্রীমন্তাগবতম্ ৷ ২৮৭ 
স্ট্রিপ পম স্টপ পি লেস লী পানর লীলা পা্িসিত দিল সস সলাত পাছত জীন পা লস্মিসপিপসপরসি্িসষি লস লি লি সিলিকা রো 

সৃত উবাচ। | 
শরঁত্বা ভগবতা৷ প্রৌক্তং ফাল্তনঃ পরবীরহা। 
স্পৃষ্টীপস্তং পরিষ্রম্য ব্রান্গং ত্রাহ্মায় সন্দধে ॥ ২৯। 
'হত্যান্যোন্যমবভয়োস্তেজমী শরসংবৃতে । 

আবৃত্য রোদসী খঞ্চ বরৃধাতেহর্কবহিব€ ॥ ৩০ ॥ 
পরবীরহ! ফাল্নঃ ভগবত প্রোক্তং শ্রুত্বা অপঃ "পৃষ্টা তং (শ্রীকৃষ্ণং) পরিক্রম্য ব্রাজ্জায় 

(ব্রঙ্গান্ত্রং নিবর্তয়িতুং ) ব্রাঙ্গং সন্ধে ॥ ২৯ ॥ 

উভয়োঃ শরনংবৃতে তেজনী অন্যোন্তং সংহত্য রোদশী খং চ আবৃত্য অর্কবহিবৎ 

ববুধাতে ॥ ৩০ ॥ 

] 

পরে শত্রবঃ ত এব বীরাস্তান্ হস্তীতি তথ! ফাল্ুনোহর্জুনঃ অগঃ স্পষ্ট? 
আচম্য তং শ্রীকষ্ণং পরিক্রম্য প্রদক্ষিণীক্কৃত্য । ব্রাঙ্মায় বরঙ্গান্ত্রং নিবর্ত- 
য়িতুম্॥ ২৯॥ 

[ চুণি1। ] 
হত উবাচ। অজ্জুনঃ ভগবদুক্তং শ্রত্ব। আচম্য ব্রাঙ্গং ব্রাঙ্মার সন্দধে ॥ ২৯ ॥ 

ধর 

[ শ্ীবিশ্বনাথচত্রবর্তা |] 

তহি বারুণাস্ত্রাদিন| বহিমুপশময়ামীতি চেৎ তত্রাহ ন হাস্যেতি। প্রত্যবকর্শনং 
নিবর্তকম্। তল্মাত্বম্ অন্ত্রতেজস! স্বপ্রযুক্তত্রন্ধান্ত্রতেজসৈব ব্রক্ষান্ত্রতিজে জহি 
যতঃ অস্ত্রজ্ঞোৎসি ॥ ২৮ ॥ 
তং শ্রীকঞ্৫ম্। ব্রাহ্গায় বরঙ্ান্ত্রং নিবর্তয়িতুম্ ॥ ২৯ ॥ 

সৃত কহিলেন, অরাতি-বীর-বিনাশী অজ্জুন, ভগবানের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! আচমন ও তাহাকে প্রদক্ষিণ পূর্বক 
্র্গান্ত্র বিনিৰৃত করিবার উদ্দেশে ত্রহ্গাস্্ই সন্ধান করি- 
লেন ॥ ২৯। 

ছি ৬ পাস 

লাম সিসি 



রগ সটান, সিএ 

[১ স্বং--৭ অং। 

৮০০ 

_. দৃহবন্ত্রতেজস্ত তয়োস্রী'ল্লোকান্ প্রদহম্মহৎ। 
দহ্যমানাঃ প্রজাঃ সর্ববাঃ সাংবর্তকমমংসত ॥ ৩১ ॥ 

(ততঃ) দহ্যমানাঃ সর্ধবাঃ প্রজাঃ তয়োঃ মহৎ অস্ত্রতেজ; তু ত্রীন লোকান্ প্রদহৎ দৃষ্ট। 

সাঁংবর্তকম্ অমংসত ॥ ৩১ ॥ ৬ 

[ শ্রীধরস্বামী |] 

ততশ্চ উভয়োব্র্ান্ত্রয়োস্তেজসী শরৈঃ সংবৃতে সংবেষ্টিতে পরস্পরং মিলিত 
ববৃধাতে অবর্ধেতাম্। কিং কৃত্বা রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ খমস্তরীক্ষঞ্জ আবৃত্য। 
যথা প্রলয়ে সন্কর্ষণমুখাগ্রিঃ উপরিস্থিতোহ্রকশ্চ সংহত্য বর্ধেতে তদ্বৎ ॥ ৩০ ॥ 

তয়োর্্রৌণিফান্তনয়োঃ। তেন দহামানাঃ সাংবর্তকং প্রলয়াগ্নিমমংসত 
মেনিরে ॥ ৩১॥ 

| [ চুণিকা |] 
ততম্তয়োস্তেজসী সংহত্য আকাশং ভূমিঞচাবৃত্য ববৃধাতে ॥ ৩০ ॥ 
ততঃ তত্তেজন। দহামানাঃ প্রজা; প্রলয়ং মেনিরে ॥ ৩১ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 

দৃষ্টেতি । প্রদহত দগ্ধমারভমাঁণম্। দহ্মানাঃ দোগ্ধ,মারভ্যমাণাঃ বর্তমান- 

সামীপ্যে বর্তমানবদ্বেতি পাণিনিম্থৃতেঃ ॥ ৩১ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী । ] 
... উভয়োত্র্গান্ত্রয়োস্তেজসী শটরঃ সংবৃতে সংবেষ্টিতে পরম্পরং মিলিত্বা 
? ববুধাতে ।*রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যো। বথ! প্রলয়ে সন্কর্ষণমুখাগ্নিঃ উপরিস্থিতো- 
1 হুর্কশ্চ তাবিব ॥ ৩০ ॥ 

তয়োর্রৌণ্যজ্জুনয়োঃ। সাংবর্তকং প্রলয়াগ্রিম্ ॥ ৩১ ॥ 

তখন এ উভয় অস্ত্রের শরজাল-সংবেষ্টিত তেজৌরাশি 
পরস্পর সম্মিলিত হইয়। স্বর্গ মর্ত ও অন্তরীক্ষ আচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিল এবং প্রলয়কাঁলীন সূর্য্য ও সন্কর্ষণ-মুখীগ্রির 
ন্যায় পন্ধিবদ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৩০ ॥ 

এদিকে দহ্যমান নিখিল প্রজাকুল, অর্জুন ও অশ্বর্থামার 
সেই বিশাল অস্ত্রতেজ ভ্রিলোক দদ্ধ করিতেছে দেখিয়া মনে 
'করিতে লাগিল, বুঝি প্রলয়াগ্রিরই আবির্ভাব হইয়াছে ॥৩১॥ 

বিএ সর সিট হল তা জিপ জিত আট সস সী সি ৯১০৪০০০৪১০০ 
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পিপিপি লামা পা সতী সপ 

25-৯০ সসস্িস্পাস্িরিসিতাসিরিাসিসিীসিবাসি, | আসি তি পসিওনিসসিি তো সদিলাস্টিিসছি 

ই হাজন সা প্রীমন্ভাগবতমূ । ২৮৯ 

প্রজোপদ্রেবমালক্ষ্য লোকব্যতিকরঞ্চ তমৃ। - 

মতঞ্চ বাস্দেবস্য সংজহারাভ্ভবনে। দ্বয়ম্ ॥ ৩২ ॥ 

ত আসাদ্য তরসা দারুণং গৌতমীস্থতমৃ। 
চাও তাত্রাক্ষঃ পশু রসনয়া যথ! ॥ ৩৩ ॥ 

অঞ্জন? তং প্রজ্গো পত্রবং লোকবাতিকর*৮, বাহুদেবস্ত মতং চ. আলক্ষ, দ্বধং সংজহার ॥৩২, 

ততঃ অমর্ঙামন্গ:ঃ ( অঞ্জন?) তরস| দ।রণং গেঃমীহ তম আসাদ) রণনয়। পশুং খা 

(তথা) বব্ন্ধ ॥ ৩৩॥ 

| শ্রীধরলা সী | ] 

লোঁকাঁনাং ব্যতিকরং ব্যত্যয় নাশমিত্যর্থঃ। বাস্ুদেবস্ত মতঞ্চালক্ষ্য 

ব্রঙ্গান্ত্রদ্ধয়ম্ উপসংহৃতব!ন্ ॥ ৩২ ॥ . 

[ চণিক। ] 
তদা! প্রজানাশং ছৃষ্ট। শ্রীকুষ্ণমতঞ্চ জ্ঞাত্ব! অর্জুনোহস্তদ্বয়ং সঞ্জহাঁর ॥ ৩২ ॥ 

|] 
' মতং চেতি। প্রথমং শ্রীভগবতাস্ত্র প্রতিঘাতনমাত্রং সমাদিঈং ন তু সংহরণম্। 

তচ্চ নূনং পরাস্ত ন সংহ্র্তৎ শক্যগিতি স্বশস্ত্রেণৈক্যং বিধায় সং ংহরণাভি- 

2 

; 

প্রায়েণ। তত্তু ভগবদাজ্ঞামাত্রেণ কৃত্বাগি পশ্চাঁৎ প্রত্যুত তাভ্যাং বৃদ্ধাত্যামুপ-* ৃ 

দ্রবে সতি স্থগিতায়মানমজ্জনং প্রতি সংহারোইমুমত ইতি ভাঁবঃ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ | 
॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ ৩৩ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ 6১ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনা থচক্রবর্তী | ] 

লোকানাং ভূরাদীনাং ব্যতিকরং নাশম্ ॥ ৩২ ॥ 

তখন অর্জন প্রজাবর্গের সেই দারুণ উপদ্রেব এবং ত্রিভূ- 
বনের অবশ্যন্তাবী বিনাশ অবলোকন পূর্বক বাস্থদেবের 
অভিমত বুঝিয়! এ উভয় অস্ত্রেরই উপসংহার করিলেন ॥৩২॥ 

তৎপরে তিনি রোষারুণিত লোচনে সেই ক্রুরকর্্ম। 
গৌতমীপুত্রের প্রতি সবেগে ধাবিত হইয়া তাহাকে আক্রমণ- 
পূর্বক পশুর ন্যাঁয় নির্দয় ভাবে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়! 
ফেলিলেন ॥ ৩৩ ॥ নু 

৮ 

্ € 
8*-+৯-.4৮5িট সত ৯৯৪৯০ ০ দিযে লা বক সত ৩ স্পা শা সির উদাস ৬ উল তত সিল ভাটির ৯ পি ও পাছত ৮ স্্টি্ত1 
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৩৭ 



8.০ - রি 
২৯৪ মন্ভাগবতম্ । [১ স্বং-৭ অং। 

শিবিরায় নিনীষস্তং রজ্জব বধ্ব। রিপুং ধলা । 

প্রাহাজ্জনং প্রকুপিতো ভগবানন্বুজেক্ষণঃ 7 ৩৪ ॥ 

মৈনং পার্থার্থসি ত্রাতুং ব্রন্মবন্ধুমিমং জহি। 
যোহসাবনাগসঃ স্প্তানবধীন্মিশি বালকান্ ॥ ৩৫ ॥ 

(ততঃ) রিপুং বলাঁৎ রজ্জব। বধ্ব। শিবিরায় পিশীষস্তম্ অর্ভুনম্ অন্ুজেক্ণ; ভগবান্ প্রকু- 

পিতঃ (ইব) প্রাহ ॥ ৩৪ ॥ 

( হে) পার্থ! ষঃ অসৌ নিশি স্ৃপ্তান্ অনাগসঃ বালক।ন্ অবধীৎ, এনং ত্রাতুং ম! অর্থসি। 
ইমং ব্রঙ্গবন্ধুং জহি ॥ ৩৫ ॥ 

ছি টিউন ভিডি রি 

[শ্রীধরস্বামী |] 

গোতমবংশাজ্জাত গৌতমী কৃপী তন্তাঃ স্ুতম্। অমর্ষেণ কোঁপেন তামে 
অক্ষিণী যস্ত সঃ। নিষ্পদ্দে দৃষ্টান্তঃ পশুং যথেতি । তম্ত বন্ধনং ধন্ম ইত্যত্র বা 
ৃষ্টান্তঃ যথা যাজ্কিকঃ পশুমিতি | রসনয়া রজ্জা ॥ ৩৩ ॥ 

শোকরোষাদিযুক্তস্তাপ্যজ্জুনন্ত ধন্মনিষ্টাখ্যাপনায় শ্রীকষ্ণবাঁক্যম্। তদাহ 
1 ষড়ভিঃ | শিবিরায় রাজনিবেশায়। নিনীষস্তং নেতুমিচ্ছন্তম্। প্রকুপিত 

ইবেতি ॥ ৩৪ ॥ 

[চুণিক1।] 

ততঃ ক্রুদ্ধোহজ্জুনঃ রসনয়1 পশুমিব তং ববন্ধ ॥ ৩৩ ॥ 
ততঃ স্বশিবিরং প্রতি নেতুমিচ্ছন্তমজ্জনং ভগবানাহ ॥ ৩৪ 

 শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তা |. 

গোঁতমবংশজ1 গৌতমী কৃপী তন্যাঃ স্থৃতম্ ॥ ৩৩1 
শোঁকরোষাদিযুস্তস্যাপ্যজ্জুনস্য লোকে ধর্মনিষ্ঠাখ্যাপনায় প্রকর্ষেণাহ 

পঞ্চশ্লোকীম্। অরুপেক্ষণ ইত্যস্থ্ী অন্থুজেক্ষণ ইত্যুক্তে বহিরেব প্রকুপিত ইতি 
গম্যতে ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ 

এইরূপে অর্জুন, শত্রু অশ্বথামাকে বলপুর্ববক রজু দ্বার! 
বন্ধন করিয়া শিবিরে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে, কমল- 
লোচন ভগবান ত্রুদ্ধভাঁব প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে কহি- 
লেন ॥। ৩৪ ॥ 
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৮ 

১ স্কং--৭ অং] জ্রীমদ্ভাগবতম্ | ২৭৯১ 

মং প্রমতমুন্মত্তং স্থপ্তং বাঁলং স্ত্রিয়ং জড়ম্। ত 

প্রপন্নং বিরথং ভীতং ন রিপুং হস্তি ধর্মবিৎ ॥ ৩৬॥ 

স্বপ্রাণান্ যঃ পরপ্রাণৈঃ'প্রপুষ্ণাত্যত্বণঃ খলঃ । 
তদ্বধস্তস্য হি শ্রেয় যদ্দোষাঁদ্যাত্যধঃ পুমান্ ॥ ৩৭ ॥ 

ধর্দমাবিৎ (জনঃ) মত্তং, প্রমত্তম্, উন্মত্ত, হপ্তং, বালং, স্ত্রিয়ং, জড়ং, পপন্নং, বিরথং, ভীতণ, 

রিপুম্ (অপি) ন হস্তি ॥ ৩৬॥ 

ষঃ অঘৃণং খল; পরপ্রাণৈঃ স্বপ্রাণান্ প্রপুষ্ণাতি, তদ্বধঃ তস্য হি ্ লয়ঃ (ভখতি)। যৎ 

(যতঃ ) দৌধাঁৎ পুমান্ অধঃ যাঁতি ॥ ৩৭ ॥ 

| শ্রীধরস্বামী।] 

অনাগসঃ নিরপরাধ ন্ ॥ ৩৫ ॥ 
রিপোরপি সুপ্তস্ত বালস্ত চ বধো ন ধর্ম ইত্যন্যার্থৈদর্শয়তি | মন্তং মদ্যা- 

দিলা । গ্রমত্তম অনবহিতম্। উ্মত্তং গ্রহবাতাঁদিনা । জড়ম্ অনুদ্যমম্। প্রপন্নং 
শরণাঁগতম্। বিরথং ভগ্ররথম্ ॥ ৩৬ ॥ 

[ চূর্ণিকা। ] 
হে পার্থ অসৌ যতঃ স্প্তান্ বালানবধীৎ অত এনং জহি ॥ ৩৫ ॥ 
মন্তং প্রমত্বমুন্মত্বং স্প্তং বালং স্ি্ং জড়ং শরণাগতং বিরথং ভীতং বিপু 

মপি ধর্মবিৎ ন হস্তি ॥ ৩৬॥ 

 শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা | ] 
তং মদ্যাদিনা। প্রমত্তমনবহিতম্। উন্মত্তং গ্রহবাঁতাদিন! ॥ ৩৩৬ ॥ 

দি ইহাকে রক্ষা করা কোনক্রমেই তোমার উচিত 
নহে, অবিলন্বেই ইহার প্রাণদণ্ড বিধান কর। এ ব্রা্ষণ- 
কুলের কলঙ্কম্বরূপ ! এই ছুরাত্ম! নিশাকালে নিদ্রিতাবস্থায় 
নিরপরাধ বাঁলকদিগের বধসাঁধন করিয়াছে ॥ ৩৫ ॥ 

রিপু হইলেও, মদ্যাদিপাঁনে মত্ত, অনবহিত, গ্রহীদির 
আবেশ বা! বায়ুপ্রকোপাদি দ্বার! উন্মত্ত এবং নিক্রিত, বালক, 
স্ত্রী উদ্যম-বিহীন জড়, শরণাগত, ভগ্নরথ ও ভীতজনের বধ- 
জনিত পাপে ধর্মমজ্ঞ ব্যক্তি কদাপি লিপ্ত হয়েন না ॥ ৩৬ ॥ 
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১ স্কং---৭ অং 
চব সি 

2 স্পস্ট সি পিল শি পি লা এ ৪ তি কাপ ৮ সিস্ট লালা লি সিল তাস ৯ পার ও শাস্টিলীস্িতিসিরিসিপস্িসপসমসপসিা কাসিম রি সি সি স্মিত নিস সিভিল লাকি সত ০ ইলা ৯৪ ডালা ০ 

প্রতিশ্রুতঞ্চ ভবতা পাঞ্চাল্যে শৃণুতো! মম । 
আহরিষ্যে শিরস্তপ্য যন্তে মাঁনিনি পুত্রহা! ॥ ৩৮ ॥ 

তদসৌ বধ্যতাং পাপ আতভাধ্যাত্মবন্ধুহা । 
তর্তৃশ্চ বিপ্রিয়ং বীর কৃতবান্ কূলপাংশনঃ ॥ ৩৯ ॥ 

ভবত। শুণুতঃ মম, (হে) মানিনি! যঃ তে পুত্রহ! তন্য শিরঃ আহরিষ্যে (ইতি) পাঞ্চাল্যৈ 

প্রতিশ্রতং চ ॥ ৩৮॥ 

(হে) বীর! তৎ (তম্মাৎ) আততায়ী আত্মবন্ধৃহ! অসৌ পাপঃ বধ্যতাম। কুলপাংশনঃ 
(অসৌ ) র্ভ,ঃ চ বিপ্রিয়ং কৃতবান্॥ ৩৯॥ 

্. [শ্রীধরন্বামী |]. 

তদ্বধধো দণ্ডরূপঃ তঠ্তৈব শ্রেয়ঃ পুরুষার্থঃ ৷ যদ্যতে। দগুপ্রায়শ্চিত্তরহিতাৎ 
দোষাৎ স পুমান্ অধো যাঁতীতি। তথ চ ম্মরস্তি--রাজভিরধূতদণ্ডাস্ত কৃত্বা পাপানি 
মানবাঃ। বিধৃতকল্মষা যান্তি স্বর্গং স্ুকৃতিনো যথা ইতি ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ 1 ৩৯ ॥ 

হস সস 

[ চুণিকা |] 
কিঞ্চ যঃ পরপ্রাণৈঃ স্বপ্রাণান্ পুষ্াতি তন্ত বধঃ তটস্যেব শ্রেয়ঃ যতঃ তব্- 

দোঁষেণ নরকং যাতি ॥ ৩৭ ॥ 
্বয়। চ অন্ত শিরে হরামীতি ভ্ৌপদ্যে প্রতিশ্রতম্ ॥ ৩৮ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী |] 

তদ্বধধে। দণ্ড রূপন্তস্যৈব শ্রেয়; । তথ! চ ম্মরস্তি--রাঁজভিধূতদগ্ডাশ্চ কৃত 
পাপানি মানবাঃ। বিধৃতকলসষ যাস্তি শ্বর্গং স্থুকৃতিনো যথেতি। অন্তথ! যদ্যতে। 
দোষাৎ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ | 

যে নির্দয় ক্রু, পরের প্রাণ দ্বারা আপনার প্রাণ পরি- 
পোষণ করে, তাহার বধই তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর । কারণ 
প্রাণের বিনিময়ে প্রাণবধ সহ্য না করিলে, দগ্ুরূপ প্রায়- 
শ্চিন্ত হয় না। স্বতরাং এই দোষেই অর্থাৎ দণ্ডরূপ প্রায়- 
শ্চিত্তের অভাবেই পুরুষ অধোগামী হইয়। থাকে ॥ ৩৭ ॥ 

সখে! আরও দেখ, আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তুমি 
পাঞ্চালীসমীপে প্রতিজ্ঞ করিয়াছ, “মানিনি ! যে তোমার 
পুত্রঘাতী, আমি তোমাকে তাহার মস্তক আনিয়া! দিব।+॥ ৩৮। 

স্্্ 



বু... সপসশক্ 
১ স্কং--৭ অং] শ্রীমন্তাগবতযৃ। ২৯৩ 
০০০০ বৃস্কেম্মে ০০০৪০০০০ 

এবং পরীক্ষতা ধরন্্মং পার্থ কৃঝ্জেন চোদিতঃ| 

নৈচ্ছদ্ধন্তং গুরুত্থতং যদ্যপ্যাত্মহনং মহান্ ॥ ৪০ ॥ 
, পার্খঃ এবং ধর্্মং পরীক্ষত| কৃষঞ্জেন যদ্পি চোদিতঃ, (তথাপি) আত্মহনম্ (অপি) গুরুহ্তং 

হস্তং ন ধচ্ছৎ। (যতঃ অসে ) মহান ॥ ৭০ ॥ 

বা 

শ্রীপরস্থামী।] 
যদ্যপি চোঁদিতঃ তথাপি হস্তং নৈচ্ছৎ। আত্হনং টি 1রমপি । যতো! 

মহান ॥ ৪০ ॥ 

[ চূর্নিকা।] 
অতঃ অসেৌ: পাঁপো। বধ্যতাম্ ৩৯ ॥ 
এবং কৃষ্ণেন চোদিতোইপ্যজ্জ্নঃ দ্রৌণিং হস্বং নৈচ্ছৎ ; ৪০ ॥ 

০ ৯৮ পল উপকার 100 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী | 

ধর্মং পরীক্ষমাঁণেন বদাপি চোঁদিতঃ তদাপ হস্তং নৈচ্ছতৎ। আত্মহনং 
পুত্রহস্তারমপি | যতো! মহান কৃষ্ঃস্য ত্বভাবাঁভিজ্ঞঃ। তস্য চায়ং স্বভাবঃ ম্বয়ং 
সর্বজ্ঞোহপি ধর্মাদিনিষ্ঠাখ্যাপনায় তদ্বতো ভক্তান্ পরীক্ষতে ইতি । তত্র মৈনং 
পার্থার্থপি ত্রাতুমিত্যাদিনা বীররৌদ্ররসং প্রদর্শ্য ধর্মবস্তমর্জনং থা পরীক্ষতে 
স্ম তথ! ভর্ভঃ শুশ্রাণং স্ত্রীণাং পরো ধর্শ ইত্যাদিনা ভবতীনাং বিয়োগো মে 
ন হি সর্বাত্বনা ইত্যাদিন! অহং হি সর্তূতাঁনামাদিরস্তোইস্তরং বহিরিত্যাদিনা* 
চ কর্মজ্ঞানযোগৌ প্রদর্শ্য প্রেমবতীর্গোপীঃ | বরঞ্চ মৎ কঞ্চন মানবেন্ত্র বৃণী- 
ঘেত্যাদিন। বরং বৃণীঘ ভদ্রং তে কামপুরোহ্ম্যহমিত্যাদিন! চ ভোগৈঙ্বর্য্যাদীন্ 
প্রদর্শ্য ভক্তিমতঃ পৃথুপ্রহলাদাদীন্ দীয়মানং ন গৃহ্স্তীত্যাদিন! অন্তানপি তকতান্ 

অতএব বীর ! তোমার আত্মবন্্ঘাতী আততায়ী এই 
পাপাত্মাকে তুমি বধ কর। এই কুলাঙ্গার, শিশুহত্যা করিয়া 
আপনার প্রভূ ছুর্য্যোধনেরও নিরতিশয় অপ্রিয়াচরণ করি- 
য়াছে ॥ ৩৯ ॥ 

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ ধন্মপরীক্ষার অভিপ্রায়ে . প্রবৃত্তি 
প্রদান করিলেও, যদিও অশ্বথাম। পুত্রহত্তা, তথাপি অর্জুন 
স্বীয় মহত্বপ্রযুক্ত গুরুপুত্র বলিয়া! তাহার প্রাণবধ ইচ্ছ! 
করিলেন না ॥ ৪০ ॥ 

কিপার 



২৯৪ শ্রীমস্ভাগবতমৃ। [১ স্কং_৭ অং। : 
লিপি শট পোপ টি এম পেস পি রস চা একি এ এ টিন ০৬০, 

অথোপেত্য স্বশিবিরং গোবিন্দপ্রিয়সার থিত। 

ন্যবেদয়ত্তং প্রিয়ায়ৈ শোচন্ত্যা আত্মজান্ হতান্ ॥ ৪১॥ 
তথাহৃতং পশুবৎ পাশবদ্ধ- 

মবাজুখং কর্মজুগুপ্সিতেন। 

নিরীন্গ্য কৃষ্ণাপকৃতং গুরোঃ স্ুতং 

বামস্বভাব! কৃপয়। ননাম চ॥ ৪২॥ 

অথ গোবিন্দপ্রিয়সারথিঃ ( অজ্জুনঃ) স্বশিবিরম্ উপেত্য, হতান্ আত্মজান্ শোচন্ত্যে 

প্রিয়ায়ৈ, তং (দ্বৌণিং) ন্যবেদয়ং ॥ ৪১ ॥ 

বামস্বভাব! কৃষ্ণ তথা! আহতং, পশুবৎ পাশবদ্ধং, কর্মজুগুপ্দিতেন অবাখুখম্, অপকৃতং 

গুরোঃ হুতং নিরীক্ষ্য কৃপয়। ননাম চ ॥ ৪২ ॥ 

[ শ্রীধরন্বামী |] 

গোবিন্দ: প্রিয়ঃ সাঁরথিশ্চ যস্ত। আত্মজান্ শোঁচত্ত্যৈ ॥ ৪১ ॥ 

[ চুণিকা। ] 

অথ স্বশিবিরমেত্য শোচত্ত্যে দ্রৌপট্দ্য ভ্রৌণিং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৪১ 

[ শ্রীবিশ্বনীথচক্র বর্তী |] 

পরীক্ষারঞ্চকারৈবেতি ৷ তদীয়সিদ্ধতক্তা' অপি তথ! পরীক্ষস্তে। তথাহি শুক 
এব ষর্ঠস্কন্ধে পাপনিস্তারার্থং পৃষ্টঃ প্রায়শ্চিত্বমাত্রমুক্তা পরীক্ষিতঃ সিদ্ধান্তাভি- 
জ্ঞতাঁং নবমে শ্রীকৃষ্ণলীলাং সংক্ষেপেণোক্তা! লীলৌৎনুক্যং দ্বাদশে ব্রহ্গজ্ঞান- 
মুপক্ষিপ্য ভক্তিনিষ্ঠাং পরীক্ষাং চক্রে ইতি। ন তত্র তত্র স্পষ্টেহর্থে তাৎ- 
পর্য্যম্ ॥ ৪০ ॥ 

ন্যবেদয়ৎ অয়ং তে পুত্রহস্তা আনীত ইত্যুক্তবান্ ॥ ৪১ ॥ 

অনন্তর, স্বয়ং গোবিন্দ প্রীতিবশে ফাঁহার সারথ্য স্বীকার 
করিয়াছেন, সেই ধনঞ্জয় শিবিরে প্রত্যাগমন পূর্বক নিহত 
পুত্রগণের নিমিত শোকপরায়ণ। প্রিয়তমাকে সম্বোধন করিয়। 
কহিলেন, “দেবি! এই দেখ, তোমার পুত্রহস্তাকে আনয়ন 
করিয়াছি ।? ॥ ৪১ ॥ 

৪৮-৯- টি 



১ ফং৭ অং] ীমন্াগবতমূ 

উবাচ চাঁসহস্ত্যস্য বন্ধনানয়নং সতী | 

মুচ্যতাং মুচ্যতামেষ ব্রাহ্ধণো নিতরাং গুরুঃ ॥ ৪৩ ॥ 
সতী অন্য বন্ধনানয়নম্ অসহন্তী, এবঃ 'মুচ্যতাং মুচাতাং, ব্রাঙ্ষণং নিতরাং ওরুঃ (ইতি) 

উবাঁচ চ॥ ৪৩॥ 

[শ্রীধরস্বামী। ] 

তথা পরিভবেণ আহতমানীতং কর্ম] জুপগ্তপ্সিতেন দোষেণ অবাত্মুখম্ 
? অপরুতম্ অপকারিণং কৃপয়৷ নিরীক্ষ্য বামঃ শোৌভনঃ শ্বভাবে। যস্যাঃ সা ননাম 

চ উবাচ চেতি চকারাভ্যাং সন্ত্রমঃ সৃচিতঃ | বন্ধনেনানয়নমসহমানা ॥ ৪২ ॥৪৩॥ 

[ চুণিকা।] 

তদা দ্রৌপদী তথা আনীতমঙ্খশামানং দৃষ্ট। প্রণম্য ॥ ৪২॥ 
এষ মুচ্যতাং মুচ্যতাঁমিতি আহ ॥ ৪৩ ॥ 

স্পেস সপ 

ৃ [ ঞ্ঁজীবগোন্বাী | | 

অপরুতমিতি কিবন্তম্ ॥ ৪২ ॥ ৪৩॥ ৪৪ ॥8৫1৪8৬॥ ৪৭॥ 

[ শ্রীবিশ্বন/থচক্রবর্তী। ] 

তথ] তেন প্রকারেণ আহৃতম আনীতস্। কর্মভুগ্ুপ্সিতেন কর্্মণে জুগুঞ্ায় 
অপক্কতমিতি ক্িবন্তম্ অপকারিণম্। কৃপয়। নিরীক্ষ্য। বামঃ শোভনঃ। ননাঁম 
চ উবাচ চেতি চকারাভ্যাং সন্ত্রমঃ সুচিতং। সতী তদন্ধনাসহত্বাদিয়ং ভগবতা 
ধার্ম্িকত্বে পরীক্ষিতাদজ্জুনাদপি সাধুত্ববতীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ ৪৩ ॥ 

তখন শোভনস্বভাবা যাঁজ্ঞসেনী গুরুতনয়কে তাদৃশী অব- 
মাঁননা! সহকারে সমানীত, পশুর ন্যায় পাশবদ্ধ এবং নিজ 
কশ্মদোষে অধোবদন দেখিয়া, ভয়ানক অপকারী হইলেও 
দয়ার হৃদয়ে তাহাকে নমস্কীর করিলেন ॥ ৪২ ॥ 

গুরুপুত্রকে যে বন্ধনপূর্ববক আনয়ন কর! হইয়াছে, এ 
দৃশ্য সাঁধবী সহ্য করিতে পারিলেন না । তিনি সসন্ত্রমে কহি- 

লেন, ইহীর বন্ধন মোচন কর,__বন্ধন মোচন কর! ইনি 
ব্রাঙ্ষণ__বিশেষত গুরু ॥ ৪৩ ॥ 

চি 

রা 

ক2*- ভাতা রিপার ও জানা টা সপ ৬ এ সা ছি ওত উট অপর ছা জী সা এ) তিতা সিট উঠ খা ইল উট ৯ সির উতর উর সর্ট উত সত আও উপ ৬৩ সী জিপ ছক ৬ সি ৯৫ সতী উপতস্টিরী ৯ ২৫ দাসী সির সত ছি ব্রি জা তি 

সিসি ঠিসছি এ তিতাস সিলস্টি পে পিপি তি হাসি পা এ ৯ ছি তা পস্মিিরিস্টিত সিস্ট সিসির সিসি লি সিসি সি 



২৯৬ জ্রীমচ্ভাগবতম্ । [১ স্কং--৭ অং 
সি রা জিনিস চাস, সি লি রাস বা এসি পাসে পাস্ছি শি লা শি তত পা লি শি লী পট পি লা, লী পাটি ভাসি লীন টি পোষ্ট লা লি সি লস লস্ট লি লাসছি পরি পাস জা কা জো ভা পাস কান পা তি াস্তি পি পাটি ০ শি ছি শি রো চি সিসি পলো জনিত 

সরহান্যে ধনুর্বেদঃ সবিসর্গোপমংযমঃ। 

অস্ত্রগ্রামশ্চ ভবত৷ শিক্ষিতো যদনুগ্রহাৎ ॥ 8৪৪ ॥ 

স এষ ভগবান ভ্রোণঃ প্রজারপেণ' বর্ততে । 
তদ্যাত্মনোহদ্ধং পত্ব্যাস্তে নান্বগাদ্বীরমূঃ কৃপী ॥ ৪৫ ॥ 

ভবতা৷ সরহস্যঃ ধন্ুর্ধেদঃ সবিসগগোপসংযমঃ অন্ত্রগ্রামঃ চ যদন্ুগ্রহাৎ শিক্ষিতঃ ॥ ৪৪ ॥ 

সঃ ভগবান্ দ্রোণঃ এষঃ প্রজারূপেণ বর্ততে । তস্য আত্মনঃ অর্ধং পত্তী কৃুপী আন্তে। (স।. 

বীরহঃ, (ইতি হেতো; ভর্তারং ) ন অন্বগাৎ ॥ ৪৫ ॥ [ “এষ” ইত্যত্র “এব” ইতি ব। পাঠ? |] 

ৃ [শ্রীধরন্যামী |] 

সরহস্তো গোপ্যমন্ত্রনহিতঃ। বিসর্গোহস্ত্রপ্রয়োগঃ উপসংযমঃ উপসংহাঁরঃ 
তাঁভ্যাং সহিতোহস্ত্রসমূহশ্চ ॥ ৪৪ ॥ 

কিঞ্চ তস্ত ভ্রোণস্তাত্মনো দেহস্তার্দং কপী আস্তে। অর্দত্বে হেতুঃ পত্বী। 
অর্ধো বা এষ আত্মনে! যৎ পত্বী ইতি শ্রতেঃ জায়াপতী অগ্নিমাদধীয়াতা- 
মিত্যাদি শ্রতেঃ উভয়োরেককারকত্বাবগমাচ্চ। নন্্ু ভর্তরি মুতে কথং সা 
জীবতি তত্রাহ। নান্বগাৎ ভর্ভারম্। যতে। বীরস্থঃ পুত্রবতী ॥ ৪৫ ॥ 

[ চুনিকা। ] 
ক্ষিঞ্চ যতন্ত্বয়া অস্ত পিতুঃ সকাশাদক্ত্রগ্রামঃ শিক্ষিতঃ ॥ ৪৪ ॥ 

«. স এব দ্রোণঃ প্রজারপেণ আস্তে তস্ত স্ত্রী কপী আন্তে যতঃ বীরস্ঃ 0:8৫ ॥ 

.  ্রীবিশ্বনাথচন্রবর্তী |] 

সরহহ্কঃ গোঁপ্যমন্ত্রসহিতঃ | সক 5০ সহিত ইতি যদি ত্রহ্গান্স্ত 
বিসর্গোপসংযমাঁবেতৎ্পিতুঃ সকাশান্ীজ্ঞান্তন্তদা কথমিমং বধ্বা ত্বমানেষ্য 
ইত্যকৃতজ্ঞত1 ধ্বনিতা ॥ ৪৪ ॥ 

প্রজারূপেণ আঁস্বা বৈ জায়তে পুত্র ইতি স্তায়েন। আত্মনে। দেহস্তা্ধং কপী 
পরী অর্ধো বা এষ আত্মা বৎ পত্ীতি শ্রতেঃ। অতএব ভর্তারং নান্বগাৎ যতো! 
বীরস্ঃ ॥ ৪৫ ॥ 

প্রিয়তম ! তুমি সরহস্য ধনুর্ধবেদ এবং প্রয়োগ ও প্রতি- 
সংহারের সহিত সমগ্র অক্ত্রগ্রাম ধাহার অনুগ্রহে শিক্ষা! করি- 
ঘাছ, সেই ভগবান দ্রোণাচাধ্যই এই পুত্রর্ূপে বিরাজমান | 
তাহার দেহার্ধভাগিনী পত্বী কপীও এখন জীবিতা। তিনি 
বীরপ্রসবিনী বলিয়। স্বামীর সহগমন করেন নাই ॥৪8॥ ৪৫ 
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1 সং 

| 955 মন্ভাগবতমৃ। ২৯৭ 

তদ্ধন্মজ্ঞ মহাঁভাগ ভবন্তিরেরবং কুলমৃ। পু 
বূজিনং নাতি প্রাণ্ডুং পৃজ্যং বন্দ্যমভীক্ষশঃ ॥ ৪৬ ॥ 
মা রোদীদস্ত জননী গৌতমী পতিদেবতা। 
যথাহং মৃতবৎসার্তী রোদিম্যশ্রুখী মুন? ॥ ৪৭॥ 

(হে) ধর্শজ্ঞ ! (হে) মহাভাগ! তৎ* (তন্ম(ৎ) অভীক্ষশ: পৃজ্যং বন্দযং (চ) গৌরবং 
কুলং তবস্ভিঃ বৃজিন€ প্র।পুং ন অহৃতি ॥ ৪৬॥ ' 

ষথ! মৃতবৎসা অহম্ আর্ত। অশ্রমুখী মুহঃ রো।দিমি, তেথ|) অসা জননী পতিদেব-া গৌতমী 

মা রোদীৎ ॥ ৪৭ ॥ 
লি শি লীসিত 

| শ্রীধরন্বামী | ] 

তৎ তন্মাৎ গৌরব" গুরোঃ কলং ভবস্ভিঃ কর্তৃভির্ব'ঈনং ছুঃখং প্রাপ্তুং 
নাহতি কিন্তু পুজ্যং বন্যঞ্চ ॥ ৪৬ ॥ 

মৃতবৎস। মৃতপুত্রা ॥ ৪৭ ॥ 

[ চুণিকা।] 

তদ্গুরোঁঃ কুলং পুজ্যং দুঃখঘিতুং নাহ্সি ॥ ৪৬ ॥ 
অপি চ বথাহং মৃতবংসার্ভা রোদিমি তথাস্ত মাতা কূপী মা রোদীতৎ॥ ৪৭ ॥ 

ৃ  বিনাথচজবর্ত।] 
গৌরবং গুরোঃ সন্বদ্ধি কুলং কর্তৃ ভবদ্িঃকরণঃ বৃজিনং দণ্থ, প্রাঞ্ধুং 

নাহৃতি যতঃ পুজ্যমিতি ॥:৪৬॥ 
মা! রোদীৎ মা রোদিতু ॥ ৪৭1 

মহাভাগ ! তুমি ধর্মজ্ঞ। অতএব সর্বান্তঃকরণে যে গুরু- 
কুলের পুজ। ও বন্দনা! করিতে হয়, সেই গুরুকুল যে তোমা- ; 
দিগের হস্তে ুঃখভোগ করিবেন, ইহ! কোন ভ্রমেই কর্তব্য | 
নহে ॥ ৪৬ ॥ 

আমি যেমন পুত্রশোকে আকুল হইয়া নয়ন-জল 
| বিসর্জন পুর্ববক বারংবার রোদন করিতেছি, ইহীর জননী 

পতিদেবর্তা গৌঁতমী যেন সেরূপ রোদন না করেন ॥ ৪৭ ॥ 

৩৮ 



২৯৮ জ্রীমস্ভাগবতযৃ। | ১ দ্বং--৭ অং। 
দি লী পাতি লা লী ০ পি লা পা পপ পা লা পালি লাস পপি পিপল পাস সপাসপাসপসস্লিসপিসপস্সপিসাস 

ঘৈঃ কোপিতং ব্রহ্মকুলং রাজন্যৈরকৃতাত্মভিঃ | 
তৎকুলং প্রদহত্যাশু সানুবন্ধং শুচার্পিভম্ ॥ ৪৮ ॥ 

সত উবাচ । 
ধর্ম্যং ন্যাধ্যং সকরুণং নির্ব্যলীকং সমং মহ । 
রাজা ধন্মন্থুতে। রাজ্যাঃ প্রত/নন্দদ্বচে! দ্বিজাঃ ॥ ৪৯ ॥ 

অকৃতীত্মভিঃ যৈঃ রাঁজন্যেঃ ব্রন্মকুলং কোপিতং, (তত ব্রহ্গবুপং ) সানুবন্ধং শুচার্পসিতং 
তৎকুলম্ আঁগু প্রদহতি '॥ ৪৮ ॥ 

(ছে) দ্বিজাঃ! রাজ। ধর্মহৃতঃ রাঁজ্ঞ্য12 ধ্ম্যং ন্যাধ্যং সকরুণং নির্বযলীকং সমং মহৎ বচঃ 

প্রত্যনন্দৎ ॥ ৪৯॥ 

_ শী পিস পিপিপি 

ূ [শ্রীধরস্বামী | ] 

বিপক্ষে দৌষমাহ যৈরিতি। তেষাং রাজন্যানাং কুলং কর্ত। কথসুতং 
সাহ্থবন্ধং সপরিবারং শুচা শোকেনার্পিতং ব্যাপ্তঞ্চ। ব্রহ্ষকুলং কর্ত 
প্রদহতি ॥ ৪৮ ॥ 

[ দীপনী।] . 
কুলং কর্মেতি। কুলমিতি পরার্ধঙ্লে(কোজপদং হর্শ ছ্বিতীয়ৈকবচনং কর্মপদমিত্যর্থঃ ॥৪৮॥ 

[চুণিক1।] 
-- পাশসণ* সানবন্ধং কুলং দহতি ॥ ৪৮ 

শুচ। স্ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী | | | 

সানুবন্ধং সপরিবারং শুচাপিতং শুচেত্যন্ত টাবস্তত্বাৎ শুচায়ামর্পিতং শৌক- 
ব্যাপ্তং তৎকুলং কর্ম প্রদহতি ত্রঙ্গকুলমেব কর্তৃ ॥৪৮॥ 

যে সকল অজিতাত্মা ক্ষত্রিয় রোষের বশবভী হইয়া 
ব্রাহ্মণ-কুলের ক্রোধ উৎপাদন করে, সেই জ্ুদ্ধ ব্রাহ্মণ-কুল 
এ ক্ষজ্রিয়কুলকে দারুণ ছুঃখার্ণৰে নিমজ্জিত করিয়া পরিশেষে 
সপরিবারে ভকম্মীভৃত করিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥ 

গর রী ২ জি জী অলি সিল 

ূ 

*» পাস্টিপা সিসি সি 

স্পা আপাত সিট সি স্মিত 
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১ ৮ টা রি পি সিসি, পিস পিক টস টস সা 

১ স্কং--৭ অং।] ক্রীমন্ভাগবতমূ। 
পর ৮ 

ঠ নি 

সিসিক এস্ি চান শি লস পিসি লো এলি শি লা লো সি পৌস্সি 

নকুলঃ সহদেবশ্চ যুযুধানে। ধনগ্ীয়ঃ। 
ভগবান্ দেবকীপুত্রো! যে চান্যে যাশ্চ যোষিতঃ॥ ৫০ ॥ 

নকুলঃ, সহদেবঃ চ, যুযুধান:, ধনগ্রয়ঃ, ভগধান্ দেবকাপুত্রঃ যে চ অন্তে, বাঃ চ যোবিতঃ, 

( সর্ষে এব প্রত্যনন্দন্ )॥ ৫০ ॥. 

[ জ্ীধরস্থামী |] 

ধর্যমিতাদয় বচসঃ ষড়গুণাঃ পুর্বক্লোকষটুবে দ্রষ্টব্যঃ । তত্র ধর্দ্যং 
ধর্মাদনপেতং মুচ্যতাং মুচ্যতামিতি। ন্যাব্যং ন্যায়াদনপেতং সরহস্া ইত্যাদি । 
সকরুণং তন্তাস্মনোহদ্ধং পত্ীতি | নির্বযলীচং তদ্বন্মজ্ঞেতি। সমং মা রোদী- 
দিতি ছুঃখসাম্যোক্তেঃ । মহৎ যৈঃ কোপিতমিতি নিষ্ঠ,রোক্ত্যা হিতোপদেশাৎ। 
এবস্ভৃতং রাজ্ঞ্যা! বচ; হে দ্বিজাঃ প্রত্যননাৎ অন্ুমোদিতব।ন্ ॥ ৪৯ ॥ 

নকুলাদয়শ্চ প্রত্যনন্দন্। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ ॥ ৫০ ॥ 

[ দ্বীপনী |] 

ধর্দপথ্যর্থন্ায়দনপেতে (পাং ব্যাং ৪1:81:৯২) হতি হুত্রেণ ধর্শমশব্ধাৎ অনপেত- 

মিত্যর্থে যত্প্রত্যয়োহবগন্তুব্য, ॥' ৪৯ ॥ 
৯ সি একি 

[চিক ।] 
সত উবাঁচ। এবং ধর্ম্যং ন্যাধ্যং চ তস্তাঃ বচঃ শ্রুত্বা ধর্মন্থতাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণশ্চ 

তাং প্রশশংসুচ ॥ ৪৯ ॥ ৫০. ॥ প্র 

[.জবিশ্বনাপচক্রবত্বাঁ। ] | 

ধ্্যমিত্যাদয়ে! বচঙঃ ষড়গুণাঁঃ পূর্ধবর্লোকষটকে দ্রষ্টবাঃ। তত্র ধশ্ং 
ধর্মাদনপেতং মুচ্যতাং যুচাতাঁমিতি | ভাষ্য ভ্তাঁয়াদনপেতং সরহস্ত ইত্যা্দি। 
সকরুণং ততন্তাত্মনোহ্দ্ধমিতি । নির্বযলীকং তদ্ধন্মজ্ঞেতি। সমং ম! রোদীদিতি 
ছুংখসাম্যোক্তেঃ। মহৎ যৈঃ কৌপিতমিতি নিষ্ঠুরোক্ত্য। হিতোপদেশাৎ ॥৪৯॥ 

সৃত কহিলেন, দ্বিজগণ ! ধর্ম্মনন্নন রাঁজ! যুধিষ্ঠির, নকুল, 
সহদেব, সাত্যকি, ধনগ্তীয়, ভগবান দেবকীনন্দন এবং অপ- 
রাপর যে সকল পুরুষ ও মহিলাকুল সে স্থলে অবস্থান 
করিতেছিলেন, সকলেই রাজ্জী দ্রৌপদীর এঁ ধর্্মানুগত, 
্যায়ঙ্গত, সকরুণ, অকপট ও সহানুভূতিসূচক উদারবচনে, 
সাদরে অনুমোদন করিলেন ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥ 

৮৬ 
৪*-৬ 



৩০০. | শ্রীমভাগবতমূ । [১ স্কং--৭ অং। 

শা চসিক উট 

' তত্রাহামধিতে। ভীমস্তস্থয শ্রেয়ান্ বধঃ স্মৃতঃ | 

ন ভর্তূ্নাত্বনশ্চার্থে যোহহন্ স্বপ্তান্ শিশুন্ বৃথ! ॥ ৫১॥ 
নিশম্য ভীমগদিতং দ্রৌপদ্যাশ্চ চতুভূর্জঃ | 

, আলোক্য বদনং সখ্যরিদমাহ হসম্নিব ॥ ৫২॥ 
তত্র অমধিতঃ ভীমঃ আহ, যঃ ন ভর্ভ,ঃ নচ আত্মনঃ অর্থে স্বপ্তান্ শিশুন্ বৃথা অহন্, 

তন্ত বধঃ শ্রেয়ান্ স্মৃতঃ ॥ ৫১॥ 

(শ্রীকৃষ্ণ: ) ভীমগদিতং দ্রৌপদ্যাঃ (গদিতং ) চ নিশম্য, চতুতুর্জঃ (সন) হসন্ ইব সখ্যুঃ 

বদদনম্ আলোক্য ইদম্ আহ ॥ ৫২ ॥ ্ 
চা [শ্রীধরশ্বামী।] নি 

তন্ত তথাবিধস্ত দ্রৌণেঃ বধ এব শ্রেষ্ঠঃ। অন্যথা তন্ত নরকপাতপ্রসঙ্গাৎ। ৃ 
তদাঁহ ন ভর্তরিতি। অহন্ জঘান ॥ ৫১ ॥ 

[ দীপনী । ] 
(ভগবান্ দেবকীপুত্র ইতি । সর্ব্বেষোং সত্ত্বপরীক্ষার্থং প্রথমং কিঞ্িন্নোক্ত পশ্চাদনু 

মোদিতবান্। ভগবান্ ছজ্ঞেয়াভিপ্রায়; প্রথমমর্জুনস্ত তথ্বধায় প্রবর্তনাঁৎ পশ্চাদৃদ্রৌপদী- 

বচনানুমোদনাচ্চ । ইতি ব্যাখ্য।লেশঃ ॥ ৫০--৫৬ ॥ ) 

[ চুরিকা |] 
ততঃ ক্রুদ্ধো ভীম আহ অহে! অনেন ব্যর্থ, বাঁলবধঃ কৃতঃ অতোহস্য বধ 

এব শ্রেয়ান্ ॥ ৫১ ॥ 
ণ ০ 

[ প্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ভাঁ 1] 
নকুলাদয়স্চ প্রত্যনন্দন। যুযুধানঃ সাত্যকি ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ 

কিন্তু ভীমসেনের ক্রোধ সহজে শান্ত হইবার নহে। 
তিনি অমর্ষভরে কহিলেন, যে ছুরাত্মা। নিত্দরিত শিশুগণকে,__ 
আপনার জন্যও নহে, অথব। আপনার প্রভুর জন্যও নহে, 
বৃথা বধ.করিয়াছে, প্রাণদণ্ড আমি তাহারই মঙ্গলকর বলিয়। 
মনে করি ॥ ৫১॥ 

তখন ভগবান প্রীকৃষ্ণ, দ্রৌপদী ও ভীমের বচনপরম্পর! 
শ্রবণ করিয়া তীহাঁদের উভয়ের সংবরণের নিমিত্ত চতুভূর্জ 



নল ঠা জা শ্রীযন্ভাগবতম্ | 
০০০০০০০ ৯ খেলাটি সিসির ক তে তি সডি ভি ভাসি গস লি ০ 

প্রীভগবানুবাচ। 

ব্রহ্ষবন্ধুর্ন হস্তব্য আততায়ী বধাহৃণঃ | 
ময়ৈবোৌভয়মান্নাতং পরিপাহ্যনুশীসনম্ ॥ ৫৩ ॥ 

রক্মবন্ধুঃ ন হস্তব্যঃ, আ+ততায়ী বধার্থণঃ, উভয়ম্ এব ময়! আম়াতম্ অনুশাসনং পরি- 

পাহি ॥ ৫৩॥ 
সি পারার 

[ শ্ীধরস্বামী |" 

চতুরভূজৌক্েরয়ং ভাঁবঃ। ভীমে তং হত্বং প্রবৃত্তে দৌপদ্যাঞ্চ সহস! 
তন্লিবারণে প্রবৃস্তায়াম্ উভয়োঃ সংবরণায়াবিস্কতচতুঙ্জ ইতি। সন্দিহানন্ত 
সখ্যুরজ্জুনস্ত ॥ ৫২॥ ' 

বধার্থণঃ বধার্থঃ। ময়ৈব শান্জরক্ত। ব্রাঙ্গণো ন হস্তব্য ইতি তথ1 আঁততায়িন- 
মায়ান্তমপি বেদান্তপারগম। জিঘ*ংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রঙ্মাহ। ভবেদিতি 
চ বদতা। তছুভয়মপ্যন্থুশাসনং পরিপালয় ॥ ৫৩ ॥ 

[ চূর্ণিক1।] 

ইতি ভীমস্য দ্রৌপদ্যাশ্চ বচনং শ্রত্বার্জুনস্য মুখমালোক্য শ্রীকৃষ্ণ আহ ॥৫২| 

[ শ্রীজীবগোন্বামী। ] 

চতুর্ভূজ ইতি তৈ£। যদ্বা ময়ৈবোজয়মায়াতমিতি স্বাদেশমাননায় দর্শিতৈ- 
শ্বর্ধয ইতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ 

[ প্রীবিশ্বনাথচন্রবত্তাঁ । ] 
চতুভূর্জ ইতি ভীমে তং হস্তং প্রন্বতে দ্রৌপদ্যাঞ্চ তশ্নিবারণে * প্রবৃত্তায়া- 

মুভয়োবারণার্থং তুজচতুঙ্টং গ্রকটয়ামাসেতি ভাঁবঃ। হসঙ্লিবেতি সথে ্বঘৃদ্ধেরদ্য 
ুক্ত্বং পরীক্ষিষ্যে ইত্যেতদ্যঞ্কং শ্মিতমাত্রমাবিুর্বন্ নতু হাসামিত্যর্থ; ॥ ৫২ ॥ 

আবিষ্কার করিলেন এবং যেন ঈষৎ হাঁস্যকরিতে করিতে 
সন্দিহান সখা অর্জনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে 
লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ 

প্রীভগবান কহিলেন, সখে ! অধম হইলেও, ব্রাক্ষণ 
অবধ্য; কিন্তু আততায়ী অবশ্যবধ্য। আমি এই উভয় 
উপদেশেরই উল্লেখ করিয়াছি। তুমি আমার অনুশাসন | 
পরিপালন কর ॥ ৫৩ ॥ | 

নক 

পাচা ইরা ইালািপাসিতা উশ্িগাি্তি পক 
চি 



শ্রীমন্ভাগবতম্। [১ স্কং-৭ অং। 

কুরু প্রতিশ্রুত সত্যং যত্ৃৎ সাস্তয্নতা প্রিয়াম্। 

প্রিয়ঞ্চ ভীমসেনস্ত পাঞ্চাল্যা মহ্যমের চ ॥ ৫৪ ॥ 
প্রিয়াং সান্তা (তয়!) ষৎ প্রতিশ্রতং, তত সত্যং বুক্ষ। ভীমসেনন্ত পাঞ্চাল্যাঃ মহাম্ 

এব চ প্রিয়ং চ (কুরু )॥ ৫৪॥ 

[শ্রীধরন্বামী | ] 

তব চ প্রতিজ্ঞাঁং প্রপুরয়েত্যাহ । প্রিয়াং সাত্বয়ত! ত্বয়! যৎ প্রতিশ্রুতং 
হননং তচ্চ সত্যং কুকু প্রিয়ঞ্চ কুরু। মহাং মম। তত্র বধে ভীমস্ত প্রিয়ং ভবতি 
অবধে দ্রৌপদ্যাঃ ছয়ে শ্রীকষ্ণস্ত ॥ ৫৪ ॥ 

* [ চুর্িকা। ] 

শ্রীক্ণ উবাচ ৷ হে অজ্জুন বধার্হোহপি ব্রাঙ্গণে! ন হস্তব্য ইতি ময়ৈব 
কথিতং তত প্রতিপালয় ॥ ৫৩ ॥ 

উত চ স্বপ্রতিজ্ঞাং মম পাঁঞ্চাল্যাঁঃ ভীমসেনস্য চ প্রিয়ং যথা! তথা কুরু 1৫8) 

[ শ্রীজীবগোস্বামী | ] 

টাকায়াং তব চ প্রতিজ্ঞামিত্যত্র চশব্দাদ্ভীমাদীনা মিচ্ছাঞ্চেতি ভ্রেয়ম্ 0৫৪1 

[ শ্রীবিখন।থচক্রবন্তাঁ |] 
ব্রাঙ্মণো ন হস্তব্য ইতি আততায়িনমায়াস্তমপি বেদান্তপারগম্। জিঘাঁংসস্তং 

জিঘাংসীয়ার্র দৌষো মন্থুররবীদিতি উভয়মেবায়াতম্ আয্মায়কৃতা ময়ৈবাহুজ্ঞাতং 
'শাদনং পরিপাঁলয় | তেন ব্রাক্মণত্বং বর্ততে এব ইদানীং শস্ত্রপাণিত্বাভাবাৎ 
আততায়িত্বং ন বর্ততে ইত্যশ্বথাম] ন হস্তব্য ইতি মম মতম্। যত ব্রহ্মবন্থুমিমং 
জহীতি পুর্ববমুক্তং. তৎ তব ধর্মাপরীক্ষার্থমেব। তত্রাপি ব্রঙ্গবন্থুমিমং মা জহি 
ত্রাতুমর্সি তথ। বিরথং ভীতং রিপুং ধর্মবিশ্ন হস্তীতি তথা তদধস্তস্য হি শ্রেয় 
ই নতু বধকর্তরিতি তথা তদসৌ বধ্যতাং বন্ধনবিষয়ীভূতঃ ক্রিয়তামিতি তত্র 
তত্র বান্তবোহর্থোইপি ময়ার্পিত ইতি ॥ ৫৩। 

বয় যৎ গ্রতিশ্রুতং প্রতিজ্ঞাতম্ আহরিষ্যে শিরন্তশ্তেতি তদস্ত শিরশ্ছেদং 
বধং কুরু। তমেব ভীমসেনস্য প্রিয়ং কুরু। পাঞ্চাল্যাঃ প্রিয়মবধং চ মহাং 
মম চ তদাদীনাং মৎপ্রিয়ত্বাহুতয়মপি প্রিয়ং কুরু ॥ ৫৪ ॥ 

আর প্রিয়াকে সান্বনা করিবার সময়ে যে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলে, তাহাঁরও সত্যতা প্রতিপাদন' কর। অথচ 
যাহাতে তীমনেন, পাঞ্চালী বা আমার অগ্রীতিকর ন! হয়, 
সে দিকেও যেন লক্ষ্য থাকে ॥ ৫৪ ॥ 



. 
অর্ভুনঃ সহসাজ্জায় হরেহার্দমথাসিন| | 
মণিং জহার মূর্দন্যং দ্বিজস্য সহমুর্ধজম্ ॥ ৫৫ ॥ 

অথ অর্জুনঃ সহসা হরেঃ হার্দম আজ্ঞায় অসিন। দ্বিজস্য সহমুদ্ধজং মুর্ধন্যং মণিং 

জহার ॥ ৫৫ 

[ শ্রীধরন্বামী।, 

হার্দমভিপ্রায়ম্ আজ্ঞায় জ্ঞাত্বা ন হাশক্যমুভয়ং বিদধ্যাদতোহ্য়মভিপ্রায় 
ইতি জ্ঞাত্বেত্যর্৫থ;। অগিনা খঙ্পোন। মূদ্দন্যং মুর্ধনি জাতম্। সহমূর্ধজং 
সকেশম্ ॥ ৫৫ ॥ 

[ চুণিকা।] 

হৃত উবাচ। অজ্জুনঃ ভগব্দভি প্রায় জ্ঞাত্বাশ্বখাক়্ঃ সকেশং শিরোগতং 
মণিং জহাঁর ॥ ৫৫ 

[ শ্রীজীবগো স্বামী |] 

অজ্জুনঃ সহসাকজ্ঞায়েত্যন্তায়ং ভাবঃ। শ্রীরুষ্ণেনানেন ব্রাঙ্গণো ন হস্তব্য 
ইত্যেষা শ্রুতিত্র্ধবনধুর্ন হস্তব্য ইত্যনেন স্পষ্টীকৃতা। তত্র ব্রন্ধবন্ধুরপী(তি হি, 
তত্তাস্তাৎপর্যযম্। ব্রঙ্গবন্ধুত্বং চান্তাততায়িত্বেনৈব বিবক্ষিতম্। বধার্ণত্বং 
ত্বাততারিমাত্রেণ বিহিতম্। তত্রায়াস্তং জিঘাংসস্তমিতি বিশেষণং তৎপরীক্ষার্থং 
গোপিতম্। তত্র হি তত্র তত্রোদ্যতস্তৈব হননমায়াতি বিশেষণবৈয়র্ঘ্যাৎ | 
অতএব প্রতিজ্ঞাতত্বেন তুলাত্বেপি দ্রোণস্তোদ্যতস্ত বধোইন্থমতে। বন্ধন্ত তু 
নাদ্য। আততায়িত্বং স্যায়ে যুদ্ধেংপি মতম্ আততাস্বিনে! মে ইতি শ্রীতীম্মবচনাঁৎ। 
যু পরিপাহ্থন্থশাসনমিত্যুক্তং তচ্চ ব্রহ্মবন্ধুমিমং জহীতি পূর্বোক্তানুসারেণৈব |. 
তদেবমস্তানুশাসনত্রয়স্ত দ্রৌপদীভীময়োর্মিথোবিকদ্ধবাক্যদ্বয়ন্ত স্বগ্রতিজ্ঞায়াশ্চ 
যুগপৎ সমাধায়কং মণিহরণাদ্দিকমেব করিষ্যামীতি ॥ ৫৫ ॥ ৫৬॥ ৫৭ ॥ ৫৮। 

ইতি গ্রসস্তাগবতপ্রথমক্কন্বস্ত শ্রীজীবগোন্বামিকৃতক্রমসন্দর্ভে সপ্তমোহধ্যায়ং ॥ ৭ ॥ 

সৃত কহিলেন, অর্জন সহস! শ্রীহরির অভিপ্রায় বুঝিতে 
পারিক্না খড়গ দ্বারা কেশের সহিত অশ্বর্থামার মস্তকস্থ মণি | 
ছেদন করিয়। লইলেন ॥ ৫৫ ॥ 

ক 

ছি সা বটি উল ৬৮৪ তা উর সা উল সিন উপ উর উট জা সী উপ সি ৯৬৯৬৩ উপ রত ও জজ স্ওে হওাতি উনি ইসি পাউিিকচা্ইিট হত ও ও শে 

£ 

৯ স্কং--৭ অং। |] শ্রীমস্ভাগবতম্ | ৩০৩ 

সত উবাঁচ। 

কস সি 



ঁ ৩৬০৪: জ্রীমন্ভাগবতমূ। | ১ স্কং--৭ অং। 
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খ: বিমুচ্য রসনাবদ্ধং বালহত্যাহতপ্রভম্। 
তেজসা মণিন! হীনং শিবিরান্নিরযাপয়ৎ ॥.৫৬ ॥ 

1 বপনং দ্রবিণাদা নং স্থানানির্াপণংতথা | 

' এষ হি ব্রন্মবন্ধুনাং বধো! নান্যোইস্তি দৈহিক? ॥ ৫৭ ॥ 

কে রর কো কাকার 

(সঃ) রসনীবদ্ধং বালহত্যা হতপ্রভং তেজস। নণিনা। (চ) হীনং (দ্রৌণিং) বিমুচ্য শিবিরাৎ 

নিরযাঁপয়ৎ॥ ৫৬ ॥ 

বপনং জ্রবিণাদানং তথ স্থানাৎ নির্যাপণমূ, "এষ? হি রঙ্গবন্ধুনাং বধ, অন্যঃ দৈহিক: 

(বধ) ন অন্তি ॥ ৫৭॥ 

[আধরস্বামী |] 

মণিন| চ হীনং নিরযাপয়ৎ নিঃসারিতবান্ ॥ ৫৬॥ 
অনেন চ শ্রীকষ্টোক্তং সর্বং সম্পাদিতবানিত্যাহ বপনমিতি ॥ ৫৭ 

[ চুণিক1। ] 
ততো বন্ধমন্বখামানং মুক্তা তেজোহীনং তং শিবিরাৎ নিঃসারিতবান্॥ ৫৬॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তী |] 
হার্দমভিপ্রায়ম্ আজ্ঞায় জ্ঞাত্বেতি আহরিষ্যে শিরস্তস্যেতি ময়া প্রতিজ্ঞাতো- 

ইস্য শিরশ্ছেদ এব কুরু প্রতিশ্রীতং সত্যমিতি বদতা ভগবতাপ্যভিপ্রেতঃ 
পুনশ্চ পাঞ্চাল্যাঃ প্রিদ্নং কুর্বিতি বদতা শিরসো৷ ন ছেদশ্চ বিহিতঃ ন হ্াশক্য- 
মুভয়ং বিদধ্যাৎ অত এবং ময়। কর্তব্যমিতি নিশ্চিত্যেত্যর্থঃ। মৃদ্ধন্তং মূর্ঘি, 
ভবম্। মুর্ধজাঃ কেশান্তৈঃ সহিতং চিচ্ছেদ তেন শিরস্থমপি বন্ত লক্ষণয়া শিরঃ- 
শবেনোচ্যতে ইতি শিরশ্ছেদ এব অভিধেয়ন্তেন শিরশ্ছেদ ইত্যখখা যো 1 বধো- 
ইবধশ্চ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥ 

শিশুহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়া অশ্বথ্থামা একেই হতপ্রভ 
হইয়াছিল, তাহাতে আবার মণিহীন হওয়াতে সে একেবারেই 
নিস্তেজ হইয়! পড়িল। ধনপ্রয় বন্ধনমোচন করিয়! তাহাকে 
শিবির হইতে বহিষ্কত করিয়। দিলেন ॥ ৫৬ ॥ 

মস্তকমুণ্ডপ, ধনসম্পভ্ভিগ্রহণ এবং স্বস্থান হইতে নির্ব্বা- 
সন, ত্রাহ্মণীধমের ইহাই বধদণ্ড, অন্য.দৈহিক বধদপ্ড 
নাই ॥ ৫৭॥ 

৮ ওএপা পিসি সিল সপন দা সবি এ 

ম্ঞ সএা পা সলিল 



হিরা ভ্ীস্তাগবতম। 

পুত্রশৌকাতুরাঃ সর্বেধ পাগুবাঃ নহ কৃষ্ণয়। 
স্বানাং স্বতানাং যৎ কৃত্যং চক্তুর্দির্ঘরণাঁদিকম্ ॥ ৫৮॥ 

(অনন্তবং ) কৃষ্ণয়! সহ পুত্রশোকাতুরাঃ সর্ধে পাওবাঁঃ, মৃতানাং খানাং ।শহরণাদিকং 
যৎকৃত্যং, (তৎ) চজুঃ ॥ ৫৮ ॥ 

ইতি শ্রীমন্ভাগবতে মহাপুবাঁণে ৫ণাবমহংস্তাঁং সংহিতা যাং বৈগ্াসিক্য।ং 
গ্রথমন্ন্ধে পারীক্ষিতে দ্রোণিদতে নাম 

সগ্ডমোহ্ধ্যায়ঠ ॥ ৭ ॥ 

, [ শ্রীধরম্ব মী |) 

নিরহরণং দাহার্গ, নয়নম্ ॥ ৫৮ ॥ 
ইতি গ্রীমদ্ভাগবততাবার্ঘদীপিকায়াং প্রথমন্ধন্ধে সগতমোশ্ধ্যাধণ & ৭ 

রসি ছি রি পাশ 

[ দধীপনী।] 
বপনমিতি সর্বমুণ্ডপপ্তার্থঃ ॥ (ভ্রবিণন্ত ধনস্য আদ নং গ্রহণং দ্রবিণাদানমিতি) 1৫৭1৮ 

[চুণিকা।] 
বপনং দ্রবিণাদানং স্থানামির্যাপণং তথ! ব্রাঙ্গণাধমানাং অয়মেব বধঃ ন 

দৈহিক ইতি ॥ ৫৭ ॥ 
ততঃ পাগুবাঃ ভ্রৌপদ্যা সহ শোবার্ভীঃ সম্তঃ মৃতবালানাম্ ওর্ধদেহিকং 

চক্রুঃ ॥ ৫৮ ॥ 
ৃ ইতি শ্ীমন্ডাগবত প্রথমন্থদ্ধচূণিক। য়াং সপ্তমোহধ্যায় | ৭1 ৬ 

ৃ [ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তীণ ] 
তেন শাস্ত্োক্তং ধর্মমেব কৃতবানিত্যাহ বপনং শিরোমুগুনম্ ॥ ৫৭ ॥ 
নির্থরণং দাহার্থং নয়নম্ ॥ ৫৮ ॥ 

ইতি সারার্ঘদর্শিন্তাং হধিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। 
প্রথমে সপ্তমোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ মতাম্ ॥ ৭ ॥ 

1 অনস্তর পাগুবগণ দ্রৌপদীর সহিত পুত্রশোকে.নিরতি- 
শয় কাতর হইয়া পরলোকগত আত্বীয়বর্গের দাহাদিকার্ধয 
সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ 

| জ্রোশিদগুনামক সপ্তম অধ্যায়ের অনুখাদ সমাপ্ত । 

৩৪ 



অষটমোইধ্যায়ঃ। 

সত উবাচ। 
অথ তে সম্পরেতানাং স্বানামুদকমিচ্ছতাঁষ্। 

দাঁডৃং সকৃষ্ণ। গঙ্গায়াং পুরস্কত্য যযুঃ জ্িয়ঃ ॥ ১ ॥ 
_ "অথ সকৃষ্ণাঃ তে (পাওবাঃ) উদ্কম্ ইচ্ছতাঁং সম্পরেতানাং শ্বানাম্ (উদকং) দাতুং 

্্রিয়ঃ পুরস্কত্য গঙ্গায়াং যযু$ ॥ ১ ॥ 

| [ শ্রীধরম্বামী |] 

অষ্টমে কুপিতদ্রৌণেরস্ত্রাদ্রক্ষা পরীক্ষিত: 
, ক্কঞ্চেন ততস্ততিঃ কুস্ত্য। রাজ্ঞঃ শোঁকশ্চ কীর্ত্যতে ॥ ০ ॥ 

তে পাগ্ডবাঃ সম্পরেতানাং মৃতানাং গঙ্গায়ামুদকং দাতুম্। সরৃষ্ণাঃ কষ্ণেন 

সহিতাঃ | স্থিক্বঃ স্ত্রীঃ পুরস্কৃত্য অগ্রতঃ কৃত্বা তশ্মিন কার্যে স্ত্রীপুরঃসরত্ব- 
বিধানাৎ ॥১॥ 

[ দীপনী 1] 

॥ * ॥ ১--৫॥ 

[ চুর্ণিক1। ] 

সত উবাচ। অথ তে পাঁওবাঃ স্তিয়ঃ পুরস্ত্য মৃতানামুদকদানার্থং কৃষ্ণেন 
সহ গঙ্গাং জগ্ম,ও ॥ ১ ॥ 

অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কুপিত অশ্বথামার অস্ত্র হইতে পরী- 

ক্ষিতের রক্ষা, কুস্তী কর্তৃক শ্রীকৃঞ্চের স্ততি এবং রাজা যুধিষ্টিরের শোকবৃত্তাস্ত 

বর্ণিত হইতেছে। 

সূত.বলিলেন, অনন্তর পাগুবগণ, উদকার্থী লোকান্তরগত 
জ্ঞাতিবর্গের উদ্দেশে তর্পণ করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত বিধা- 

॥ নান্ুসারে স্ত্রীগণকে অগ্রে লইয়! শ্রীকৃষ্ণ সমভিব্যাহারে গঙ্গা- 
£ তীরে গমন করিলেন ॥ ১॥ 



১৮ অং।] শ্রীমপ্তাগবতমৃ। 
সি পিএস, ছি নস ভোলে পাস সি শিস সি লাস্ট চি নি সিমি সিসি পি 

তে নিনীয়োদকং সর্ধ্বে বিলপ্য চ ভৃশং পুনঃ । রর 

আপ্লুত হরিপাদাজরজঃপৃতসরিজ্জলে ॥ ২॥ 
তত্রাসীনং কুরুপতিং ধৃত্রাষ্ট্রং সহানুজম্ । 

গান্ধারীং পুত্রশোকার্ভাং পৃথাং কৃষ্ণাঞ্চ মাধবঃ ॥ ৩॥ | 
তে সর্কো উদকং নিনীয় ভূশং বিলপ্য 6 পুনঃ হরিপাদাজরজঃপৃতসহিক্জল আপ্ন,তাঃ 1২" 
মাধবঃ তত্র আঁসীনং নহানুজং কুরুপতিং (ুধিষ্ঠি-:), *তরাষ্ট্ং, পুত্রশোকা্ত।ং গান্ধারীং 

পৃরাং কৃষ্ণাং চ ॥ ৩॥ 

[শ্রীধরস্বামী।] 

উদকং নিনীয় দত্ব৷ ৷ হরিপাঁদাজরজোভিঃ পৃতা। যা সরিৎ গল্প তস্তা জলে । 
পুনগ্রহণাঁৎ আদাবপি মাতা ইতি ণম্যতে ॥ ২ ॥ 

কুরুপতিং যুধিঠিরম্। সহাঁনুজং ভীমাদিভিঃ সহিতম্। ( পুত্রশোকার্তামিতি 
তিন্ণাং বিশেষণম্) ॥ ৩ ॥ 

[চুর্ণিকা।] 

ততঃ উদকং দত্বা। বিলাপং চ কৃত! শ্নাতা! চ স্থিতবস্তঃ ॥ ১ ॥ 

[শ্রাজীবগে"শ্বামী।] 
॥০॥১॥২॥ ৩॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবস্তাঁ। | 

পুনব্রদ্ধান্ত্রতোইরক্ষৎ তাঁন্ গর্তে চ পরীিতম্ 1 
কৃষ্ণ; স্ততশ্চ পৃথয়া রাজ্ঞঃ শোকন্তথাষ্টমে ॥ * ॥ 

জ্িয়ঃ পুরস্কত্যেতি তন্মিন্ কার্ষ্যে স্ত্রীপুরঃসরত্ববিধানাৎ ॥ ১. 
নিনীয় দত্ব। ॥ ২॥ 

তীহার! সকলেই জলদান করিয়। প্রভূত বিলাপ করিতে 
করিতে হরিপাদাব্জরজঃপুত গঙ্গাঘলিলে পুনর্ববার. ম্ননাব- 
গহন করিলেন ॥ ২ ॥ 

তদনন্তর ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা যুধিষ্টির, রাষ্ট্র 
এবং পুত্রশোকাতুর! গান্ধারী কুত্তী ও ভ্রৌপুদী, এ. গঙ্গাতীরে 
ডিস 



ও শ্ীমন্তাগবতম্। [১ স্বং-_৮ অং 

সাস্তয়ামাস মুনিভিহ্তবন্ধুন্ শুচার্পিতান্। 
ভূতেবু কালস্ত গতিং দর্শন্প্রতিক্রিয়াম্ ॥ ৪ ॥ 
সাধয়িত্বাজাতশত্রোঃ স্বরাজ্যং কিতবৈহতমৃ। 
ঘাতয়িত্বাসতে। রাজ্ঞঃ কচস্পর্শক্ষতায়ুষঃ ॥ ৫ ॥ 

হতবন্গুন (অতএব ) গুচার্পিতান্ (সর্ধ্বানেব ), মুনিভিঃ (সহিতঃ ) ভূতেষু কালন্য গতিম্ 

অপ্রতিক্রিয়াং দর্শয়ন্, সান্তয়ামাস ॥ ৪॥ 

কচন্পর্শক্ষতাযুষঃ অসতঃ রাজ্ঞঃ ঘাতয়িত্বা, কিতবৈঃ হতম্ অজাতশত্রোঃ স্বরাজ্যং 
'সাধরিত্বা ॥ ৫॥ 

| [শ্রীধরস্বামী |] 
মুনিভিঃ সহ ॥ ৪ ॥ 

[চুধিকা।] 
তত্র ধূতরাষ্ট্রং গান্ধারীং দ্রৌপদীং পৃথাং ভীমাদিসহিতং যুধিষ্টিরঞ্চ ॥ ৩ ॥ 
খধিভিঃ সহ কুষ্ণঃ কালস্য চ গতিং দর্শয়ন্ সাত্বয়ামাস ॥ ৪ ॥ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী |] 
মুনিভিদ্বারভূতৈঃ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ 

| শরীবিশ্বনাথচক্রবর্ভী। ] 
কুরুপতিং যুধিষ্টিরম্। সহানুজং ভীমাদিসহিতম্ ॥ ৩। 
মুনিভিঃ সহিতঃ ॥ ৪ ॥ 

[ররর এরা সপ পপ 

সমাসীন হইয়। নিহত বন্ধুবর্গের নিমিত শোকাকুল হইলেন 
দেখিয়! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুনিগণের সহিত সর্ধভূতে কাল- 
গ্রতির অপ্রতিকার্ধ্যতা প্রদর্শন পূর্বক, অর্থাৎ “কেহই কাল- 
প্রভাব এড়াইতে পারে না ;--কাঁল উপস্থিত হইলে সকল- 
কেই ম্ৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়”, এই বিষয়টি বিশেষরূপে 
বুঝাইয়! তাহাদিগকে সাস্তবনা করিলেন ॥ ৩॥ ৪ ॥ 

ভগবান শরীক এইরূপে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণাদি- 
নিবন্ধন ক্ষীণাঁযু দুষ্ট রাজগণের সংহারপূর্বক অজাতশক্রু 
রাজা যুধিষ্টিরকে ধূর্ত ছুর্য্যোধনাদি কর্তৃক অপহৃত নিজ 
রাজ্যে পুনংপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ॥ ৫ ॥ 
বি . 

স্বস্তি 



৯৯৬ 
রন ১ ্কং-৮ অং] জ্ীমভভীগবতম্। ৩০৯ 

যাঁজয়িত্বাখধমেধৈস্তং ভ্রিভিরুতমকক্পকৈঃ। 
তদঘশঃ পাবনং দিক্ষু শতমন্যোরিবাতনোৎ ॥ ৬ ॥ 
আমন্ত্র্য পাগুপুত্রাশ্চ শৈনেয়োদ্ধবসংযুতঃ। 
দ্বৈপায়নাদিভিবিপ্রৈঃ পৃজিতৈঃ প্রতিপুজিতঃ ॥ ৭ ॥ 

তং (ফ্ধিঠিরম্) উত্তমকলপকৈঃ ব্রিভি্ অশ্বমেধৈঃ যাজয়িত্বা, (আর্ক: ) শতমন্তোঃ ইল 

পাবনং তদঘশঃ দিক্ষু অতনোৎ ॥ ৬॥ | 

(ততঃ) শৈনেয়োদ্ধবসংযুতঃ (দ্বারক1গমনেচ্ছুঃ শ্ীকৃঞ্ণঃ) পাওুপুত্রান্ " আমন্ত্রয ঘৈপায়না- 

দিভিঃ পুজিতৈঃ বিপ্র্ৈঃ প্রতিপূজিতঃ (বতুব )॥ ৭ ॥ 

[ শ্রীধরস্বামী। ] 

কিতবৈধূর্ততিছধে! নানিডিঃ। দ্রৌপদ্যাঃ কচগ্রহণ।(ঈনা ক্ষতং নষ্টমাযু- 
ধেঁষাং তান্॥ ৫ ॥ 

যাজযিত্বেত্যাদিন। ভাবিকথাসংক্ষেপঃ | শজমন্যোঃ শতক্রতোরিব ॥ ৬ ॥ 
শৈনেয়ঃ শিনের্নপ্ত। সাঁত্যকিঃ তেন চে"দ্ধবেন চ সংযুতঃ ॥ ৭॥ 

[ দীপনী |] 
(উত্তমেতি। উত্তমঃ কল্পো! যেবু বন্ধা মুখ? কল্পে! যেধু তৈঃ1 কল্পো বিধানং কল্লাতেহনেন 

কল্পোহঙ্গং স উত্তমে। যেষু। যদ কল্পয়ন্তীতি কল্পকাঃ অনুষ্ঠাতার; তে উত্তম| যেবু তি 

ব্যাখ্যালেশঃ ॥ ৬--১১॥) 
পপ পাপী পপ 

[চুধিকা। | 
ততোহসতো নৃপান্ ঘাতয়িত্ব! যুধিষ্টিবন্ত রাজাং সংসাধা ॥ ৫॥ 
ত্রিভিরশ্বমেধৈর্রন্দবাজং যাঁজযিত্বা তদ্যশঃ শতমন্যোরিব দিক্ষু বিশ্তার্যয ॥৬॥ 
পাগুবান্ পুষ্ট। উদ্ধবসাত্যকিযুতঃ দ্বৈপায়নাদিভিঃ পুজিতশ্চ শ্রীকফো! 

দ্বারকাং গন্ভং রথমারর়োহ ॥ ৭ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাখচত্রবত্তা | ] 

ভ্রৌপদ্যাঃ কচগ্রহণাদিন! ক্ষতমাযুষেষাং তান্ ॥ ৫ 1 
ষাঁজধিত্বেত্যাদি ভাবিকথাসংক্ষেপঃ ॥ ৬ ॥ 

পশ্চাৎ উত্তমকল্প অশ্বমেধ যক্জত্রয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা শত- 
মন্ত্যু ইন্দ্রের ন্যায় তাহার পবিত্র যশ দশদ্দিকে বীডাকি। 
দক ॥ ৬ ॥ 

০৮৮... 



সিস্ট ্সাসসিতাির এ তিস্তা সিসি 

গৃন্তং কৃতমতি্রদ্ধন্ ঘারকাং রথমাস্থিতঃ| 
উপলেভেহভিধাবস্তীমুত্বরাং ভয়বিহ্বলাম্ ॥ ৮ | 
পাহি পাহি মহাঁযোগিন্ দেবদেব'জগৎ্পতে । 

নান্যং ত্বদভয়ং পশ্যে যত্র ম্ৃবত্যুঃ পরস্পরমূ ॥ ৯॥ 
( ততঃ হে) ব্রহ্ম! দ্বারকাং গন্তং কৃতমতিঃ €সঃ ) রথম্ আস্িতঃ (সন) ভয়বিহ্বলাম্ 

অভিধাবস্তীম্ উত্তরাঁম্ উপলেভে ॥ ৮ ॥ 

 €হে)মহাযোগিন্! দেবদেব! জগংপতে ! পাহি পাহি; (অত্র) ত্বৎ (ত্বত্তঃ) অগ্ভম্ 

অভয়ং ন' পশ্ডথে। যত্র পরম্পরং মৃত্যুঃ ( ভবতি ) ॥ ৯ 

[শ্রীধরম্বামী।] 

রথমাস্থিতঃ সন্ উত্তরাং পরীক্ষিত্নাতরং (ভয়েন বিহ্বলাং ব্যাকুলাম্) 
অভিমুখং ধাবস্তীম উপলেভে দদর্শ ॥ ৮॥ 

সপ পপ পলাশী াশ্পিশ্শশিশিশীশীশি শিস 

[ চূর্ণিক।। ] 
এতন্সিক্লবসরং ধাবস্তী উত্তর! ভীতা সতী আহ ॥৮॥ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী। ] 
অথ সংক্ষেপেণোজা পুনঃ প্রস্ততমাহ আমন্ত্রেত্যাদিনা ॥ ৭ ॥৮॥৯ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তা । ] 

শৈনেয়ঃ শিনের্নগা সাত্যকিত ॥ ৭0৮ ॥ 

.. ত্রহ্ধন! অতঃপর সাত্যকি ও উদ্ধবের সহিত ছ্বারকা- 
গমনেচ্ছু শ্রীকৃষ্ণ, পাতুপুত্রগণকে যথাঁবিধি আমন্ত্রণ পুর্ববক 
দ্বৈপায়নাদি ব্রাঙ্মণগণের যথাযোগ্য পূজ। করিলেন। তাহারাঁও 
তাহার সমুচিত প্রতিপুজা করিলেন ॥ ৭ ॥ 

তদনভ্তর তিনি দ্বারকাঁগমনার্থ রথারোহণ করিয়াছেন, 
এমন সময় দেখিলেন, উত্তরা ভয়বিহ্বলা হইয়া তাহার 

। অভিমুখে আগমন করিতেছেন ॥ ৮ ॥ 
|: এবং উচ্চৈ€ম্বরে বলিতেছেন, দেবদেব ! জগণ্পতে 
&. রক্ষা করুন, রক্ষা করুন; আপনি মহাযোগী ; এ সংসারে 

জ্ীমস্ভাগবতমূ। [১ বং অং। | 

6 শপ 



১ ক্কং--৮ অং।] শ্রীমপ্তাগবতম্ | 

অভিদ্রবতি মামীশ শরস্তপ্ডায়সো বিভো। 4 

কাঁমং দহতু মাং নাথ মা মে গর্ডভো নিপাত্যতাম্ 1১০ ॥ 
(হে) ঈশ! বিভে1! তগ্তায়সঃ শরঃ মাম্ অভিদ্রবতি। নাথ! মাং ০০০৮ মে 

গর্ভঃ ম! নিপাত্াযতাম্ ॥ ১৯ ॥ 

7 ] 

উত্তরা শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থয়তে পাহি পাহীতি দ্বাভ্যাম্। অন্য্ত প্রার্থনাষোগ্যো 
নাস্তীত্যাহ | ত্বৎ ত্বত্তঃ অন্যম অভয়ং ভয়রহিতং ন পশ্টামি। যত্র লোকে গর-, 
স্পরম্ (ন্যোন্য*) মৃত্যুর্ভবতি ॥ ৯ ॥ 

অত্র প্রস্ততং ভয়মাবেদয়তি । অভিদ্রবতি অভিমুখমায়াতি। তপগ্ুয়ায়সং 
লৌহ্ময়ং শল্যং যস্ত সঃ। অতিকার্পণ্যমাহ কামমিতি। কামং যথেষ্টম্ ॥১০| 

| চুণিকা |] 
হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মাঁং পাহি ॥৯॥ 

অয়ং তণ্তায়স ইব শরঃ মাং দণ্চমভিযাতি। স তু মাং কামং দহতু পরং 
মে গর্তে মা পততু ॥ ১০ ॥ 

! শ্রীজীবগোন্বামী |] 
অভিদ্রবতীত্যাদৌ যাঁন্ প্রতি ্যুস্দঃ শরন্ত এব তং গশ্ন্তীতি জ্ঞেয়ম্ ॥১০। 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তা | ] 

ত্বত্বোহন্যম অভয়ং ন পশ্ঠামি। পরম্পরম্ একস্ত ৃতযুরনয্ত্য মৃডারপর- 
স্তস্যাপ্যন্ত ইত্যেবম্ ॥ ৯ ॥ 

নন্বভিমন্থ্যুনা তেন পত্যা বিনাঁপি জীবিতং প্রার্থযসে ন লঙ্জসে তত্রাহ 
কামমিতি ॥ ১০ ॥ 

একমাত্র আপনি ভিন্ন আর কাহাকেও ভয়-রহিত দেখিতেছি 
না; কারণ, ইহলোকে পরস্পর সকলেই মৃত্যুর অধীন ১ 
অর্থাৎ একে অপরের, সে আবার অন্যের, এইরূপে সকলেই 
সকলের মৃত্যুন্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ৯। 

প্রভো! সর্ধেশ্বর! এ দেখুন, ভ্বলস্ত লৌহ্শল্য-সংযুক্ 
এক শর আমার অভিমুখে বেগে আগমন করিতেছে । ৯ 

উহা আমাকে যথেচ্ছ দগ্ধ করুক ; তাহাতে আমি কিঞ্চিৎ- 
8 



৩১২ শ্রীমন্ভাগবতম্ । [১ ্বং--৮ অং। 

সৃত উবাচ। 
উপধার্য্য বচস্তস্তা ভগবান্ ভক্তবসলঃ | 
অপাগুবমিদং কর্তৃং ত্রৌণেরম্ত্রমবুধ্যত ॥ ১১ ॥ 
তহ্যেবাথ মুনিশ্রেষ্ঠ পাণুবাঁঃ পঞ্চ শায়কান্। 
আত্মনোহভিমুখান্ দীপ্তানালক্ষ্যাস্ত্াগ্যুপাদদঃ ॥ ১২ ॥ 

ভক্তবৎসল: ভগবান্, তন্তাঃ বচঃ উপধাধ্য, ইদং (বিশ্বম্) অপাণুবং কর্তৃং প্রেবৃত্তং) ত্রৌণেঃ 

অন্ত্রম অবুধাত ॥ ১১ ॥ 

(ছে) মুনিশ্রেষ্ঠ ! অথ তর্থি (তৎক্ষণম্) এব পাগুবাঃ দীপ্ত।ন্ পঞ্চ শায়কান্ আত্মন; 

অভিমুখান্ আলক্ষ্য অস্ত্রীণি উপাদছুঃ ॥ ১২॥ 

[শ্রীধরস্বামী | ] 

পরাভবেণাতিকুপিতস্ত দ্রৌণেঃ অপাগুবং পাগুবশূন্যমিদং বিশ্বং কর্তৃং 
গ্রবৃত্তং বন্ধান্ত্রমবুধ্যত ॥ ১১ ॥ 

অতএব বহুমুখং ব্রন্ধান্ত্রং তদাগতমিত্যাহ তহ্েেবেতি ॥ ১২ ॥ 

[ চুধিকা।] | 
.. সত উবাচ। ইতি তন্তা দীন বচঃ রা ইদ্ং দ্রৌণেরম্ত্রমপাগুবং ভূতলং 
কর্ত,ং প্রাপ্তমিতি জ্ঞাতবান্ ॥ ১১ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী |] 

উপধার্ধ্য সাবধানং শ্রত্বা । তত্র হেতুর্ডক্তবৎদল ইতি ॥ ১১ ॥ ১২॥ 

[ শ্রীবিশ্বলাথচক্রবস্তা | ] 
ইং বিশ্বমপাগুবং কর্তৃং প্রবৃত্তস্য দ্রৌণেঃ ॥ ১১ ॥ 

সাপ পা এ পপি, শী পিপিপি পাপ 

মাত্রও ছুঃখিত নহি ; কিন্তু আমার রতন সন্তান ঘেন | বিনি- 
পাতিত না হয় ॥ ১০ ॥ 

সৃত' বলিলেন, তক্তবৎসল ভগবান, উত্তরার এ কথা 
শুনিবামাত্র, উহা, পৃথিবীকে পাগুবশূন্য করিবার নিমিত্ত 
নিক্ষিপ্ত অশ্বথথামার ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়। বুঝিতে পারিলেন ॥১১।॥ 



টস্ক্ট 

১ ্কং--৮ অং।)] ভ্রীমন্তাগ্নবতম্'। 

ব্যমনং বীক্ষ্য তৎ তেষামনন্যবিষয়াত্বনাম্। 

সুদর্শনেন স্বান্ত্রেণ স্বানাং রক্ষাং ব্যধাদ্বিভূঃ ॥ ১৩ 
বিভুঃ (শ্রীকৃফ:) অনন্যবিষয়াজ্মনাং তেলাং তৎ ব্যসনং বীক্ষ্য স্থান্ত্েণ সুদর্শানন মানাং 

রক্গাং ব্যধাৎ ॥ ১৩॥ 

[ শীঞ্রস্বামী |] 

বরন্ধান্তস্ত অস্ত্রান্তটবরনিবর্ত্যত্বাৎ দুষ্পরিহরং ব্যসনং বীক্ষ্য । ন অন্যবিষক়্ 
আত্ম! যেষাং স্বৈকনিষ্ঠানামিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ 

[দীপনী।]. 
( একস্যৈৰ বরঙ্ধাস্ত্রসা বহুমুখত্বাৎ পঞ্চ শায়কান্ ইতি ॥ ১২॥) 

( হুদর্শনেনেতি যুধিভিরাদীনামেব জ্ঞেয়ম্। পরীক্ষিতন্ত গদয়!__-অন্গতেজ” ব্বগদয়। বিধমনস্ত- 

মিতি ত্রাময়ন্তং গদাং মুহরিত্যুত্তরত্র বক্্যমাণেন বাক্যেনৈকবাক্যত্বাৎ। যদ্বা স্বাস্্পদেন গদ! 
ধাচ্যেতি ব্যাখ্যালেশঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥) 

[ চুণিকা।] 
তদৈব পাগুবাঃ ম্বোপরি আপততঃ পঞ্চ শরান্ আলক্ষ্য অস্ত্রাণি আঁদছুঃ1১২॥ 
ভক্তবৎসলঃ শ্রীরুষ্ণঃ শ্বানাং তেষাং সন্কটং বীক্ষ্য নুদর্শনেন ত্রক্ষা- 

মকরোত ॥ ১৩ ॥ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী |] 

তৎ ঝটিত্যশক্যসমাধানং ব্যসনং বিপদম ॥ ১৩ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী। ] 
পাগব। ইতি । যো যো! হি পাও্বংশজঃ স এব পশ্ততি নান্য ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥১২ . 

নুনিশ্রেষ্ঠ ! এ সময়েই যুধিঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাগুবও 
আপন আপন অভিমুখে প্রদীপ্ত পঞ্চ শায়ক সন্দর্শন করিয়! 
তন্গিবারণার্থ নিজ নিজ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন ॥ ১২ ॥ 

কিন্তু অস্ত্রান্তর দ্বার! ব্রঙ্গান্ত্র অনিবার্য, বিশেষত.বহুমুখ 
হইয়া! বিভিন্ন জনের অভিমুখে সমাগত হইলে ব্রহ্ার্্র ছারাও 
উহ্থার নিবারণ হয় না; ম্তরাং অনন্যচিভ্ত আশ্রিত পাণগুব- 
গণের তাদৃশ অনিবার্য বিপদ সমুপস্থিত দেখিয়। সর্বব্যাপী 

৮ 
+ 
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২ ৩১৪ শ্রীমস্ভাগবতম্। চি ক 

অস্তঃস্থঃ সর্ববভূতানামাক্সা যোগেশ্বরো! হরিঃ। 
স্বমায়য়ারুণোদগর্ডং বৈরাট্যাঃ কুরুতস্তবে ॥ ১৪ ॥ 

সর্ব্বভূতানাম্ আত্ম। যোগেশবরং হরি কুরুতস্তবে বৈরোট্যাঃ অন্তংস্থঃ (সন্) ন্বমায়য়া 

গর্তম আবুণোৎ (আবুতবান্) ॥ ১৪ ॥ 

[ প্রীধরস্বামী | ] 

বৈরাট্যা উত্তরায়াঃ অস্তঃস্থঃ সন্ গর্ততমাবৃতবান্। তত্র হেতুঃ যতঃ আত্মা 
অন্তর্যামী। যোগেশ্বর ইতি বহিঃস্থম্তাপি প্রবেশঘটনার্থমুক্তম্। কুরণাং তস্তবে 
সম্তানায়। পাওবানামপি কুরুবংশজতাদেবমুক্তম্.॥ ১৪ ॥ 

[ ছুগিকা ।] 
কুরবংশবৃদ্ধ্যর্থং ব্বমাঁয়য়! উত্তরায়াঃ গর্ভমাবৃণোঁৎ ॥ ১৪ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী |] 

সর্ধভূতানামায্মা! পরমাত্তেত্যন্তঃস্থঃ। তহি কথং বহিষ্ঠঃ তত্রাহ যোগেশ্বর 
ইতি। স্বেু পাগুবেষু যা মায়! কৃপা তয়া। তামেব দর্শয়তি কুরুতস্তবে ইতি 
তৈঃ | ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬॥১৭॥ 

[ শ্ীবিশ্বন।থচত্রবস্তী । ] 

বঙ্গা্্স্ান্্রাস্তরৈরনিবার্য্যত্বাৎ তথা একেন ব্র্গান্ত্রেণ পূর্বববদজ্জুন প্রযুক্তে- 
নাঁপি প্রতিজনাভিমুখমাগতস্য পৃথক্পৃথগ্ত্রঙ্গান্ত্রস্য হুমিবারত্বাৎ তত্প্রয়োগাদি- 
কালবিলম্বাসহত্বাচ্চ ব্যসনং ছুষ্পরিহুরং বীক্ষ্য বিচার্ষ্য ন্যস্তশস্ত্রোহপি সুদর্শনে- 
নেত্যাদি। তেন স্বপ্রতিজ্ঞাভঙ্গেনাপি ভক্তবাৎসল্যনামানমসাধারণং স্বধর্শং 
ররক্ষেতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥ 

অন্তঃস্থ ইতি বৈরাট্যা অপি অন্তর্যামিরপেণ স্থিভোহপি যোগেশ্বরঃ যোগ- 
বলেন হরিরিতি কৃষ্ণরূপেণ প্রবিস্ত গর্ভতমাবণোৎ আবৃতা স্থিতে। ররক্ষেত্যর্থঃ | 
স্বমায়য়া যোগমায়য়েতি বৈরাটা। তু তথাভূতত্বেনাবিজ্ঞাত ইত্যর্থঃ। কুরূণাং 
তন্তবে সম্তানায়। পাগুব। অপি কুরুবংশজ। এবেত্যেবমুক্তম্ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ 

সর্ধবভূতীত্মা ভগবান যোগেশ্বর হরি নিজ স্থদর্শন অন্ত্র দ্বারা 
ভাহাদিগের রক্ষাবিধান করিলেন ; এবং কুরুবংশের সম্তান- 
রক্ষার্থ উত্তরার গর্ভমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! নিজ মায়! দ্বারা তাহা 
আবরণ করিলেন ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ 

৯5৯7 সনি যিনি ভা তি ও 

প্র 

হস্ষ্াশি 

4 



সি সি এসি এ 

| ১৮ অংব] স্বিষভাগবতম্- 
০ 

০০০০০ বসব বিটি্তিাক্ন্ধাটাস্িউ 

যদ্যপ্যন্ত্ং ব্রহ্মশিরস্তবমোদং চাপ্রতিক্রিয়ম্। 

বৈষবং তেজ আসাদ্য সমশাম্যদ্ভূগৃদ্হ ॥ ১৫ ॥.: 
ম1 মংস্থা ছোতদাশ্চরয্যং সর্ববাশ্তর্য্যময়েইচ্যুতে | 

য ইদং মায়য়! দেব্যা শ্জত্যবতি হস্ত্যজঃ ॥ ১৬ ॥ . 
(হে) ভগুদ্বহ! যদাপি ব্রন্মশিরঃ অস্ত্র তু অমোধম্ অপ্রতিক্রিয়ং চ, / তখাপি ) বৈষবং 

তেজ; আপাদা সমশ।মাৎ ॥' ১৫ ॥ 

যঃ অজঃ দেব্যা মায়য়া ইদং সথজতি অবততি হস্তি, (তসগিন্) সর্ধান্চ্্যময়ে অঙ্ঠ্যুতে 

এতৎ হি আশ্চধ্যং সা নস্থাও 0১৬ ॥& 

[ প্রীধরস্বামী |] 

অমোঁঘম্ অপ্রতিক্রিয়ঞ্চ । সমশামাৎ সংশীস্তমাসীছ ॥ ১৫ ॥ 

এতদ্বরঙ্গান্ত্রশমনম্ আশ্চর্ধ্যং মা মংস্থা। ন মন্যন্য ॥ ১৬ ॥ 

[দীপনী।]" 

(ভূগবংস্তানাম্ উদ্বহঃ শ্রেষ্ঠ । তৃগৃদ্ধহ শৌনক ইত্যর্ঘ; & ১৫--১৮॥ 

[ চৃণিকা।] 

হে শৌনক ব্রন্ধান্ত্রমমোঘমপি তথ্বিফ্ুতেজসা শাপ্তিমগমৎ ॥ ১৫ 
এত স্ষ্ট্যাদিকর্তরি শ্রীকধে আশ্চর্যযং ন॥ ১৬॥ 

ভূগুকুল-তিলক ! যদিও ব্রহ্মশির অস্ত্র অব্যর্থ ও অপ্রতি- 
বিধেয়, তথাপি বৈষ্বতেজঃ প্রভাবে উহা! সম্যক প্রকারে 
শান্ত হস গেল ॥ ১৫॥ 

ইহাতে আপনার কিঞ্চিম্মাত্রও আশ্চর্য্য বোধ করিবেন, 
না। জন্মরহিত যে ভগবান নিজ অঘটন-ঘটনা-পটায়পী মায়া 
দ্বারা এই বিশ্বের. সপ্ত স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য সাধন করেন, 
সেই সর্বাশ্চর্য্যময় অচ্যুতের সম্বন্ধে কিছুই. আব নাই 
তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব ॥ ১৬ ॥ 



১৬ ভ্রীমন্তাগবতম্ তি হা 

ব্রহ্মতেজোবিনির্শুক্তিরাত্মজৈঃ সহ কৃষঃয়া। 
প্রয়াণাভিমুখং কৃষ্ণমিদমাহ পৃথা সতী ॥ ১৭ ॥ 

 ক্ষুস্ত্যবাচ। | 

নমস্যে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকতেঃ পরম্। 

অলক্ষ্যং সর্ববভূতানামস্তর্বহিরিবস্থিতমূ ॥ ১৮॥ 
সতী পৃথ। ব্রঙ্গতেজোবিনির্ম,ক্তৈ১ আত্মজৈ: কৃঝয়া৷ ( চ) সহ, প্রয়াণাভিমুখং কৃফম্ ইম্ 

আহ ॥ ১৭1 

আদাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ঈশ্বরং সর্ধতৃতানাম্ অন্তঃ বহিঃ (চট) অবস্থিতম্ অলক্ষ্যং 

ত্বা(ত্বাং) নমস্যে। ১৮| 

রগ 

[ঞধরস্বামী।] 

কৃঝঃয়া চ সহ ॥১৭॥ 

“[ চূর্ণিকা।] 

ততো ত্রঙ্ধান্ত্রবিনি্তুত্তৈঃ পাগুবাদিভিঃ সহ কুস্তী প্রয়াণাভিমুখং কৃষ্ণং 
স্তোতি ॥ ১৭ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবস্তা | ] 

কৃষ্ঃয়৷ দ্রৌপদ্য। সহ। সতী বৈষ্বী ॥ ১৭॥ 

তখন পতিদেবতা দেবী কুস্তী, ব্রহ্মতেজো-বিনির্দুক্ত 
আত্মজগণের এবং ড্রোপদীর সহিত মিলিত হইয়া, দ্বারকা- 
গ্রমনোন্মুখ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে স্তব করিতে লাগি- 
লেন ॥ ১৭ ॥ 

কুক্ঠী বলিলেন, কৃঝ ! তুমি আদিপুরুথ ; তুমি প্রকৃতিত্র 
অন্ভীত ও তঙ্গিয়স্ত। ; তুমি সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে 
রিপূর্ণরূপে অবস্থিত হইয়াও অলক্ষ্য ;) তোমাকে নম- 
স্কার ॥ ১৮॥ | 



১২৮ অং1] | জ্ীমস্তাগবতমূ | ৩১ 
রিস্ক এপ্রিল 

মায়াজবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়মূ। 

ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশ! নটে৷ নাট্যধরে! যথ] ॥ ১৯ | 
অজ্ঞা (অহং ) মায়াজবনিকাচ্ছিন্নম্ অধ্যেক্ষজম্ অব্যন্ং (ত্বাং কেবলং নসস্যামি )। (ত্বং) 

নাট্যধরঃ নটঃ খা, (তথ।) মৃঢ়দৃশ! (পুংস1) ন লক্ষ্যসে ॥ ১৯। 

[শ্রীধবন্থামী |] 

্বাস্বাং নমস্তে নমস্করোমি | নম্থ কনিষ্ঠং মাং কথং ননস্করাধি তত্রাঁহ 
আদ্যং পুরুষম্। কুতঃ প্রককৃতেঃ পরম্। তত কুতঃ ঈশ্বরং প্রকুতেরপি নিয়- 
স্তারম্। অতএব সর্বভূতানামন্তর্বহিশ্চ পূর্ণত্বেনাবস্থিতং তথাগাশক্ষ্যম্ ॥ ১৮ ॥ 

তত্র হেতুঃ স্বাট্য়ব জবনিক! তিরস্করিণীরূপা তয়! আচ্ছন্নং (প্রতিচ্ছন্নম্ )। 
অতোহহ্মক্ঞা ভক্তিযোগানভিজ্ঞা কেবলং নমন্তামি । অধঃ অক্ষজম ইন্দ্রিয়ং 

[ ছর্ণিকা |] 
কুস্ত্যবাঁচ। হে ভগবন্ ঈশ্বরম অব্যয় যোগিনামপি ছুজ্ঞেম়্িং ত্বাং 

নমন্তে ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ | 

[ শ্রীজীবগোস্বামী ।. রা 

নমন্তে ইতি সার্ধকম্ ॥ ১৮॥ 

[ শবিশ্বনা থচত্রবর্তী । ] 

জ্তঞাততাঁৎকালিকগ্রীরুষ্ঃসর্বকৃত্য! স্তী হছ্যদিতস্য তন্সহৈশ্র্ধ্যস্য বেগং 
সোচ়,মপারয়ন্তী স্তৌতি নমস্যে ইতি। কিং ভ্রাত্রেয়ং মাং নমস্যসি তত্রাই 
পুরুষম্। নন্ু পুরুষ এবান্মি কোথত্র সন্দেহস্তত্রাহ আদ্যম্। নু দেহানামে- 
বাগমাপায়িত্বং পুরুষে জীবস্াদ্য এব সর্বস্তত্রাহ ঈশ্বরম। ননু স্বর্গে ইন্তচন্ত্রাদ্যা 
ভূমৌ রাজানোহপি ঈশ্বরা উচ্যন্তে তত্রাহ প্রক্কতেঃ পরম্। কিমহ্মস্তর্ধামী 
পুরুষঃ। ন। অলক্ষ্যম্। অন্তর্যামী বুদ্ধযািগ্রকাশলক্ষ্য এব। কিংব্রহ্ধ। ন। 
অন্তর্বহিশ্চ অবস্থিতম্ ॥ ১৮ ॥ 

তুমি তোমার মাঁয়ারপ। তিরক্করিণী বার আচ্ছন্ন রহি- 
য়াছ। তুমি ইন্ড্রিয়জন্য জ্ঞানের অতীত ও অপরিচ্ছিন্ন। নাট্য- 
ধর নট যেরূপ বিমুস্ৃষ্টি দর্শকের অলক্ষ্য, তুমিও সেই- 
কূপ দেহাভিমানী জীবের অলক্ষ্য। আমি অজ্ঞা-_ডক্তি- 
যোগে অনভিজ্ঞ, তোমাকে কিরূপে জানিব !-_অতএব 1] 
তোমাকে কেবল নমস্কার করি ॥ ১৯ ॥ 



5১৮  জ্রীমষ্ঠাগবতমূ। [১স্কং-৮ অং. 
০৯৯টি ক রস্ি ০স্্গ্ডিস্্সসিপনতর এ উিাস্উিননিউকিিউল 

তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্। 
ভক্তিযোগবিধানার্ধং কখং পশ্যেম হি স্িয়ঃ ২০ ॥ 

তথ! মুনীনাম্. অমলাক্মনাং পরমহ্ংসানাম্.( অপি ). ভক্তিযোগবিধানার্ধম্ ( অবতীর্দং 

ত্বাং বয়ং) জয়; কথং হি পশ্যেম ॥ ২ | 

[ শ্রীধরস্বাম্ট্র। ] 

জ্ঞানং যন্মাৎ তম্। অব্যয়ম্ অপরিচ্ছিননম্। তৎ প্রপঞ্চয়তি মৃঢ়দৃশা দেহাঁভি- 
মানিন। পুংস। ত্বং ন লক্ষাসে ॥ ১৯ ॥ 

[ দীপনী | ] 
অধ ইতাদি স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানমিতার্থ; ॥ ১৯--২১। 

[ শ্রীজীবগোন্বামী |] 

অলক্ষ্যত্বে হেতুর্মায়েত্যাদি পদদ্ধয়ম্। তত্র প্রথমমনধিকারিণঃ গ্রাতি 
গ্রাকট্যাবসরেহপি দ্বিতীয়মন্তদ] স্বরূপত এবেক্টরিয়জ্ঞানাতীতত্বাৎ সর্বত্র স্থিত- 
ত্বেহপি। অব্যয়ং তেন সহ ন ব্যেতীতি। মায়েত্যেতৎ প্রপঞ্চয়তি ন লক্ষ্যসে 
ইতি সার্দকম্ ॥ ১৯ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তাঁ | ] 

যন্াদস্তরুত্তরাগর্তস্থো বাঁলকঞ্চ রক্ষিতবানসি বহিশ্চাম্মাংস্চ রক্ষন্ সমীপে চ 
তিষ্ঠসীতি কিং ত্বং পরিচ্ছি্নোহসি ব্যাপকো! বেতি ত্বামহং জ্ঞাতুং ন শক্কো- 
মীত্যাহ। মায়ৈব জবনিকা তিরস্করিণী তয়া আচ্ছন্নম্। নন্থু কিং মায়! মামা- 
বূণোতি তত্রাহ অস্তা মেথাচ্ছননং ুর্ধ্যযহং ন পশ্তামীতিবন্মায়য় মদৃষ্্াচ্ছাদনাৎ 
ত্বামপ্যাচ্ছপ্নং পশ্ঠামীত্যর্থঃ । যতোইধোক্ষজম্ অধঃস্থিতমক্ষজং জ্ঞানং যস্যেতি 
উন্জরিয়কং জ্ঞানং যস্যাধঃস্থিতমেব যন্ন রং প্রভবতীত্যহমৈন্দ্রিয়কজ্ঞানবত্তী 
অজ্রৈব ৷ ন চ.মাদৃশনিকৃষ্টজনাজ্েয়ত্বে তব কাপি ক্ষতিরিত্যাহ অব্যয়মিতি। 
নন্থ মাং সাক্ষাঁৎ পশ্ঠসি স্তৌষি প্রকৃতেঃ পরত্বেন জানাঁসি তদপ্যজ্ঞাসীত্যাত্মানং 
কিমিতি নিনসি ইতাত আহ ন লক্ষ্যসে ইতি নাটাধরঃ গীয়মানগীতপদার্থাভি- 
নয়রসানুরপনৃত্যতাঁলাদ্দিবিশিষ্টো৷ নটো মৃঢ়দৃশী সঙ্গীতশাস্ত্রানভিজ্ঞেন নটো- 
ইয়ং নটতীত্যেবং দৃষ্টোইপি যথা ন লক্ষ্যতে ন জ্ঞাততবে। ভবতি তখৈব ত্বং ময় 
দৃষ্টোথপি ন লক্ষ্যসে ইতি তথেত্যস্য পৃর্বেপৈবান্বয়ঃ। পাগুবান্ ন্বভক্তান্ 
গালয়ন্পি সর্বাস্তর্যাম্যপি মুহুরপ্যশ্বখামাদীন্ পাওববধার্থমস্তরং গ্রাহ়সি স্বয়ং 
স্তশস্ত্রোইপি অন্ত্রং গৃহাপি ' শিষ্টপালনপ্রবৃত্বোইপি ভীন্মাদীন সংহারয়সি 

. ঃ নানি নজানামীতি ভাব ॥ ১৯ ॥ 

% জৌপদীনুভদ্রয়োরতিক্সিহৃশ্রপি তৎপুত্রান্ ঘাতয়সীত্যেবমাদিকা তব লীলা এ 



নং] গবত। 
রুফারি বাদেবায় দেবকীনন্দনায় চ। 

নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমে! নমঃ ॥ ২১ । 
: ক্ককায় বাহুদেবায় দেবকীনন্ন]ুয় নন্দগ্নেপকুমারায় গোবিন্দায় চ (তুভ্যং) নমঃ নম 1২১। 

[ গ্রধরস্বামী।] | 

কিঞ্চ পরমহংসানাম্ আত্মানাত্মঙ্বিবেকিনাং ততো মুনীনাং ধননমীবানামপি 
ততশ্চামলাত্মনাং নিবুওরাগাদীনামপি তথা তেল নিঙমহিয়। ন লক্ষ্যসে । অতে। 
ভক্তিযোগং বিধাতুং ত্বাং বয়ং স্্রিয়ঃ কথং হি পশ্থেম। যদ্বা পবমহৎসনামপি 
ভক্তিযোগবিধানার্থং ত্বাম্ আত্ম রামান্ মুনীনশি অচিস্ত্যনিজগুণৈরার্ষ্য ভক্তি- 
যোগং কারয়িতুম্ অবভীর্ণমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ 

সপ পেশী শপ পপ শা ০ পপ “ডা 

[ শ্রীজীবগোন্ব।মী |] 

তখেতি তথ1 চ সতীত্যর্থঃ। অমলাত্মনাং সুনীনাং মধ্যে যে পরমহংসা 
আত্মারামাস্তেষাং স্বপ্রেমসম্পাদনপ্রয়োজনকং ত্বাহ্ ॥ ২০ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 

সত্রীজাতের্মম কা বার্ডা সর্ধজ্ঞা মুনয়ঃ পরমহংসা অপি যল্লীল।মাধুর্যেণাককষ্টাঃ 
ভজন্ত্যেব তত্তজনতত্তবমপ্যবিদ্বাংসো লীল'লাস্যং কিং জ্ঞাস্যস্তীত্যাহ পরমেতি। 
অযলাত্মনাং গুণময়মালিন্যানলিজ্বাস্তানাং জীবন্ুক্তানামিত্যর্থঃ। তেষামপি, 
ভক্তিযোগবিধানম্ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তম্। ০০০ 
কুর্বস্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিতি ॥ ২০। 

ধাহাদিগকে নিজগুণে আকর্ষণ পূর্ববক ভক্তিযোগে 
প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তই €তামার অবতার, তাদৃশ মননশীল 
নিরৃন্তরাগাদি জীবন্মুক্ত আত্মানাত্মবিবেকী পরমহংসগণও, 
যখন তোমার মহুত্ব অনুভব করিতে পারেন না, তখন 
আমরা স্ত্রীজাতি হইয়া কিরূপে তোমার সেই মহত বুঝিতে 
পারিব ॥ ২০ ॥ : 

তুমি কৃষ্ণ ; তুমি বাহৃদেব ; তুমি দেবকীনন্দন ; তুমি 
নন্দগোপকুমীর ; তুমি গোবিন্দ.) তোমাকে সুয়োডুয় 
নমস্কার ॥ ২১॥ 



ঝট ্ | ১ সং ৃ ও ২৪ শ্রীমভাগবতষ্। [১ স্ব” অং। ॥ 
ৰা 

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে । 
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘয়ে ॥ ২২ ॥ 

পঙ্কজনাভায় নমঃ | পঙ্চজমালিনে নমঃ | পঙ্থজনেত্রায়' নমঃ | পঙ্কজাজ্য,য়ে তে নম: ॥২২॥ 

।] 

জ্ঞানভক্ত্যোরশক্যত্বমুক্তী পুনঃ কেবলং নমস্করোতি কৃষ্ণায়েতি দ্বাত্যাম্ ॥২১॥ 

[ চিক |] 

কষ্ণায় বানুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমে! 
নমঃ ॥২১।॥। ২২ ॥ 

[ ্রীজীবগোন্বামী । ] 

তদেবস্ূতোহপি ত্বমহো অন্মাকমিখং সুখদস্তাপহারী চ সংবৃত্বোহসীতি 
ততৎ স্বত্ব নমন্করোতি কৃষ্ণায়েতি ॥ ২১ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তীঁ 1] 

*. অতঃ সর্বাবতারেষু মধ্যে ত্বমেবাতিশ্রেষ্ঠ ইত্যাহ কৃষ্ণায়েতি। তত্রাপি 
যাংস্বং শ্বীকরোষি তেঘপি প্রেমবৎস্থ ধন্তেযু মধ্যে মদ্ভ্রাতা অতিধন্তো যন্তে 
পিতেত্যাহ বান্দেবায়েতি। ততোহপি অধিকপ্রেমবতী দেবকী ধন্ঠা যা তে 
মাতেত্যাহ ৷ দেবকীং নঙয়সি তদীয়গর্তে স্থিত্বা তাং সর্বতোহপি সমৃদ্ধিমতীং 
করোধীত্যর্থঃ। ততোহপ্যধিকপ্রেমবান্ নন্দো! ধন্য ইত্যাহ। নন্দগোপস্য 
কুমারায় কৌমারলীলামাধুধ্যং স এবাস্বাদয়ামাসেতি ভাবঃ। ততোহপি 
প্রেমবততী ধন্য যশোদেত্যগ্রিমঙ্লোকে বক্ষ্যতে । কৌমারলীলাতোহপি ব্রজস্থস্য 
তব কৈশোরলীলামাধুর্য্যমধিকমিত্যাহ গোবিন্দায়েতি । কৈশোরারস্তে এবাভি- 
ষেকানস্তরং গোবিন্দনামখ্যাতেঃ তদৈব গাঃ সর্বেষাং সর্বেক্জরিয়াণি বিনদঙ্গি 
আকুষ্য প্রাপ্রোধীত্যর্থঃ। অসাধারণ্যেন তদাশ্বাদকজনাস্ত রহস্যত্বেন শ্বীয়- 
রসাম্বাদনানৌচিত্যেন চ নোট্টক্কিতাঃ ॥ ২১ ॥ 

|. তুমি প্কজনাভ; তুমি পঙ্কজমালী ; তুমি পন্কজনেত্র ; 
& তোমার চরণযুগল পঙ্কজ-চিহিত ; তোমাকে নমস্কার ২২। 



১স্কং--৮ অং] জ্ীমন্ভাগবতম্। ৩২১৯ 

বল টিসি রোগ বা 
সি এসি এ 

ংসেন কুদ্ধাতিচিরং শুচার্পিতা। 

বিমোচিতাহঞ্চ সহাত্মজ1 বিভো। 

ত্বয়ৈব নথেন মুহর্বিপদগণাঁৎ ॥ ২৩॥ 
(হে ) বো হৃধীকেশ ! যথা দেবকী গ্লেন কংসেন অতিচিরং রুদ্ধা! শঠার্পতা! (চ সতী) 

বিমোচিতা, (তথা ) সহ।খজা অহং চ ত্বয়া এব নাথেন নিপদ্শণাৎ মুহুঃ (বিমো।চিভ। )॥ ২৩।॥ 

[প্রীধরস্বামী |] 

প্কজং নাতৌ যন্ত । পঙ্কজানাং মালাস্তি যস্ত | পঙ্ছজবৎ প্রসন্ধে নেত্রে যস্ত | 
পঙ্কজাক্কিতাবজ্বী যন্ত তট্মৈ ॥ ২২ ॥ 

[ দীপনী।] 

(জগতকারণতামাহ নমঃ পঙ্কজনাভায়েতি 1 পঙ্কজং লেকাতআ্মকপন্মং নাভৌ যস্য । অপরৰি- 
চ্ছেদ্যভামাহ পন্কজমালিনে ইতি । এবস্ভূতানাং পন্কজানাং মাল! শ্রেণী যস্যান্তে অশেষ- 
ব্রহ্ষাগ্ডাধারায়। ইতি ব্যাখ্যালেশঃ ॥ ২২--৩৬ ॥) 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 
তদেবমেব সুখদত্বতাপহারিত্বরূপং নিজস্বভাবং প্রকটয়ন্গিব পঙ্কজাভৈ- 

মিজাঙ্গৈব্র্বরাজসে ইত্যাহ নম ইতি। পঙ্ছজাকারং ভগবল্লক্ষণং নাতো যস্ত। 
পঙ্কজে ইব অজ্বী যস্ত ॥ ২২॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা ! ] 

অহস্ত স্তেষাং মধ্যে ন গণনীয়া তদপি মনেত্রন্থখদেশহমীত্যাহ নমঃ পন্কল্েতি | 
তব নাভিমালানেত্রাদিধু পতিতা মে দৃষ্টিঃ স্ুখশীতলীভবতীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥ 

হৃধীকেশ ! তোমার মাতা হইতেও আমাতে তোমার 
সমধিক প্রীতি দেখিতেছি।-_খল কংস কর্তৃক স্থচিরকাল 
কারাবরুদ্ধা শোক-সন্তপ্তা দেবকী যেরূপ তোমা কর্তৃক 
বিমোচিত হইয়াছিলেন, বিভো। ! আমিও সেইরূপ বাঁরং- 

বার আত্মজগণের সহিত তোম! কর্তৃক বিপৎসমূহু হইতে 
বিমোচিত হুইয়াছি বটে, কিস্তু বিশেষ এই যে, .দেবকী 
দীর্ঘকালের পর একবার মাত্র বিমোচিত হুইয়াছিলেন, 

চি 

5৬৯ ৮ ৬০ ও সপ শা পিপিপি সি পিপিপি দল শা স্পা সস সিস্পি কামপিন্তা সপ সস্থাপা্পামপা জজ সা ও সা অসিত অস্ত সা স্পা সামা জরা সা্পাসতানস্পান্তা সা সী” 

৪৯ 

যথা হৃধীকেশ খলেন দেবকী 

রে সস 

০ 
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৯৯ নি সি চি ভাস সস পি 

[প্ধরস্বামী।] 
ততৎরুতোপকারাননুম্মরতি ষথেতি দ্বাভ্যাম্। অয়মর্থঃ--মাতৃতোহপি মধ্য- 

ধিক! তব গ্রীতিঃ। তথাহি হে হৃধীকেশ যথ। দেবকী কংসেন রুদ্ধা ত্বয়] 
বিমোচিতা অহঞ্চ কিং তথৈব বিমোচিতেতি কাকা মহান্ বিশেষ উক্ত:। তং 
দর্শয়তি সা অতিচিরং রুদ্ধা সতী তম্মাদেব সক্ৃদ্বিযোচিতা তথ। শুচার্পিত৷ সতী 
ন চ তন্তাঃ পুত্রা রক্ষিতাঃ অন্তি চান্তো নাথন্তম্তাঃ অহস্ত বিপদ্গণাৎ তত্রাপি 
মুছুঃ শীন্রং চ সাত্বজা চ ত্বয়ৈব নাথেনেতি'॥ ২৩॥ | 

[ চুণিক1। ] 

হে ভগবন্ যথা কংসেন রুদ্ধা দেবকী ত্বয়! সকৃদ্িমোচিতা তথাহং ন 
কিন্তু পাওবৈঃ সহ ছুঃখান্ুহুণ্,হবিমোচিতা! ॥ ২৩ ॥ 

[ রর 

স্বতাপহীরিত্বমেব দর্শয়তি যথেতি। ত্বয়ৈবেতি বলদেবস্তাপ্যন্তত্র পক্ষপাত- 
দশনেন স্বপুত্রাদিসাহায্যমপি ত্বদনুগ্রহেণেতি ভাব ॥ ২৩ ॥ 

[ শ্রীবিখনাথচক্রবর্তা | ] 

কিঞ্চাহমতিদীন। ত্বয়া মাতেব পালিতেত্যাহ যখেতি। হে হৃষীকেশেতি 
মদন্তঃকরণং ত্বমেব জানাসীতি ভাবঃ। অহঞ্চ তথা মোচিতা কিন্তু সহাত্মজেতি 
ময়ি বিশেষেণ তব দয়া । তত্র হেতুঃ শুচার্পিত। গুচায়াং শোকে এব মৎকর্মণ 
অহমর্পিতা৷ ইতি তস্যাঃ সকাশাদপ্যহমতিছ্ঃখিনীত্যর্থঃ। কিঞ্চ ত্বয়ৈব নাথেনেতি 
তন্তাস্ত নাথে! বসুদেবো বিদ্যতে ইত্যপত্যান্তরোৎপত্তিসস্তাবনাঁয়! বিদ্যমাঁন- 
ত্বাৎ ত্বঞ্চাপত্যচূড়ামণিরভূরেব কিমন্ৈরপালিতৈনিকৃষ্টেঃ ষড়গর্তেরিতি ভাবঃ। 
কিঞচাহং মুহুঃ পুনঃপুনরপি যে৷ বিপদাং গণস্তম্মান্মোচিত। সা তু সকুদেব 
ংসহেতৃকো। যো৷ বিপাদগন্ধ এব তম্মাদেব মোটিতা তত্রাপি মদ্গর্তে পরমেশ্বরো 

জনিষ্যতে ইতি মনোহনুলাপম্থখাভিমানবত্যাঃ কুতো বিপদগন্ধোহপি তদনস্তরং 
বিপৎ কাপি তস্তা নাভৃদেবেতি অহমেব সর্বতোহপ্যতিদীনেতি ময়ি তব দীনবন্ধু- 
ত্বাদেব দয়! ন ত্বহং দেবকীব ত্বয়ি প্রেমবতী ভাগ্যবতী বেতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥ 

তাহাতেও আবার তাহার পুত্রগণ রক্ষা পায় নাই ; অথচ 
তাহার অন্য সহায় সম্পর্তিও ছিল; আমি কিন্তু অনাথ হইলেও 
একমাত্র তুমিই আমার নাথ হইয়! বিপৎসমূহ হইতে পুত্র- 

£ গণের সহিত শীঘ্ব শীত্র আমাকে রক্ষা করিয়াছ ॥ ২৩ ॥ 



ূ ১ স্বং--৮ অং।] জ্লীমন্ভীগবতম্ ৩২৩ 

০৯০৪ জিত ৯০০ রি পিসি রা স্্স র এ ত্র সম সস রন 

বিষানম্মহা গ্নেঃ পুরুষাদদর্শনা- 

দনতসভায়া বনবাসকৃচ্ছতঃ | 

সৃধে মুধেইনেকমহারথাস্ত্রীতো। 

দ্রৌণ্যন্্তশ্চান্ম হরেহভিরক্ষিতাঃ ॥ ২৪ ॥ 
বিপন্রঃ সন্ত তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্গুরো । 

ভবতো দর্শনং যু স্তাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥ ২৫ ॥ 
(হে) হরে! বিষাঁ", মহাগ্রেঃ, *রুষাদদর্শনাৎ, অপৎসভায়াঃ, বনবাসকৃচ্ছ্বতঃ, মৃধে মৃধে 

অনেকমহারথান্ত্রতঃ, দ্রৌণ্যন্তুতঃ চ, (ত্বয়া! বয়ম্ ) অভ্তিরক্ষিতাঁঃ আস্ম ॥ ২৪ ॥ 

(হে) জগদগুরে। ! তত্র. তত্র তাঃ বিপদঃ শঙবৎ সন্ত, ষৎ (যাহ বিপৎন্গ) অপুনর্ভবদর্শনং 

ভবতঃ দর্শনং জ্লাৎ ॥. ২৫ ॥ 

[ শ্রীধরস্বামী। ] 

বিপদগণমেব দর্শয়ত। বিষাৎ ভীমস্ত বিষমোদ্রকর্দানাৎ । মহাগ্রে, 
জতুগৃহদাহাৎ্। পুরুষাদ! হিডিম্বাদয়ে! রাক্ষসাঃ তেষাং দর্শনাৎ। অসৎসভায়া 
দ্যুতস্থানাৎ। অভিতো৷ রক্ষিতাঃ আন্ম অভবাঁম ॥ ২৪॥ 

[ চূর্ণিক। .] 
তথাহি বিষাঁৎ অগ্রেঃ রাঁক্ষসেভ্যে। বনবানতশ্চ ৰয়ং রক্ষিতাঁঃ ॥ ২৪ ॥ 

সডাস্পি স্পা সঠাস্পাস্ছি সপাসপসসিসা সিল সপিপ স সিটি সিিপীসিলী সি্া সি সি সত 

[ শ্রীজীবগোস্বামী। ] 

অসংসভায়৷ দ্রৌপদীবস্ত্রবর্ধনাদিনা ॥ ২৪ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবস্তা | ] 
বিপদগণমেব দর্শয়তি | বিষাদ্ভীমস্ত বিষমোদকদানাৎ। মহাগ্ের্জতুগৃহ- 

দাহাৎ। পুরুযাঁদ! হিড়িম্বাদয়ে। রাক্ষসাঃ ৷ অসৎসভাঁয়। দ্যুতস্থানাঁৎ ॥ ২৪ ॥ 

হরে! ভীমের বিষ-মোদক-প্রদান, জতুগৃহ-দাহ, ছিড়ি- 
স্বাদি রাক্ষদগণের "র্শন, দ্যুতস্থানরূপ অসৎসভা» বনবাঁস- 
ক্লেশ, প্রতিযুদ্ধে অনেকানেক মহারথের অস্ত্র এবং পরিশেষে 
ভ্রোণপুত্র অশ্বখামার ত্রহ্মান্ত্র হইতে তুমিই আমাদিগকে 

4 রক্ষ। করিয়াছ ॥ ২৪ ॥ 
১ 

গ * লং 

রঃ রদ 
ছি পি সি এছ ছি ০৯০৯০ তো 



১ 

৯ কি ক এ, এ এই হি রি লো এ ক এডি এষ লি এছ এ ও এস লস লি এ কা তরি পি ০ 

ক বড র্ ্রীমস্ভাগবতম্ | [১ স্বং৮ অং। ঢ 

 - জন্নৈশ্বর্যযশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্। 
* নৈবার্ৃত্যতিধাতৃং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরযূ ॥ ২৬॥ 

জন্নৈশব্যাক্রুতগ্রীভিঃ এধমানমদঃ পুমান্ অকিঞ্নগোচরং ত্বাম্ অভিধাতুং বৈ ন এব : 

£ অর্থতি ॥ ২৬। ূ 

[ পীধরস্বাধ। |] 

যৎযাস্থ বিপৎস্থ। কীদৃশং দর্শনং নান্তি পুনরপি তবদর্শনং-যন্মাৎ তৎ ॥২৫॥ 

[ূর্িকা |] 
হে জগদ্গুরো নঃ শশ্বর্দবিপদ্ঃ সন্ত যতঃ তাঁস্থ ভবতো! দর্শনং ভবতি ॥২৫॥ 

[শ্রীজীবগো স্বামী । ] 
বিপদ ইতি । দর্শনমবলোকনম্। যৎ যাস । অপুনর্ভবম্ অন্যাত্র কুত্রাপি ঈদৃশ- 

মাধুরধ্যাভাবাৎ পুনর্ন জাতং দর্শনং সাম্য প্রতীতির্যস্ত তৎ অপূর্ব্বমিত্যর্থ; ॥ ২৫ ॥ 
লি স্প সাস্প পাক্তট সপাস্পিটি নট রা সানি লিন 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী । ] 

কিঞ্চ তা বিপদ এব মে সম্পদ এবেত্যাহ বিপদ ইতি। হে জগতাং গুরো 
হিতকারিত্বেন শ্বকৃপোখবিপদঞ্জনপ্রদানেন সম্পৎপ্রমাদঘূর্ণাধবংসিন্। মদঘান্থ ৃ 

'বিপৎ্স্ু ভবতো দর্শনম্। কীদৃশং নান্তি পুনরপি ভবন্ত সংসারছুংখস্ত দর্শনং 
যতঃ ॥ ২৫॥ 

এ 

জগদ্গুরে ! প্রার্থনা করি, আমাদিগের সেই সেই অব- 
স্থার সেই সকল বিপদ নিরন্তর হউক ; কারণ, এ সকল 
বিপদে তোমার দর্শন পাওয়! যাঁয়, এবং তোমার দর্শন-লাভ 

; হইলে আর পুনর্জম্মের সম্ভাবনা থাকে না ॥ ২৫॥ 
1 নাথ! সম্পদে মঙ্গল নাই ;_-উহা! বরং ভক্তি-বিরোধী। 

শমর্য্যাদা, এশ্বরয্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি ছার! 
যাহাদের গর্বব পরিবদ্ধিত হইয়াছে, তাদৃশ পুরুষগণ কখনই 
তোমার নামগ্রহণেও সমর্থ হয় না ) তুমি অকিঞ্চন-গোচর-_- 
যাহার কিছুই নাই, তুমি তাহাকেই দর্শন দাও ॥ ২৬॥ 

স্প্রি5678 



ঠ রি টিন ওর ছি রে এ চি ও, চো এসিসিএ সরি ৬ সি দি প্রি নিন টিইউ টি ৬ এজ, উল 

স্৮ অং। ১ বং ং ৃ 

চাট জপ লি সকাল সী রো লাস্মপসি ছিপ টিটি জা সিসি পোিপি এ পিস সই সী লি সস তি সস ্ি্া স্িশ্প্্্বা্্উতাছরী 

নমোহকিঞ্চনবিত্তায় নিরৃত্তগুণবৃভয়ে | 

আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ ॥ ২৭ ॥ ৃ 
অকিঞ্চনবিত্তাক্ম নিবৃতগুণবৃতপ্লে আত্মারামায় শান্ত কৈবল্যপতয়ে (তুভ্যং) নমঃ 

নমঃ ॥ ২৭ ॥ 

ূ জধ্র বাম ॥ ] ৃ 

সম্পদস্ত শ্রেয়ঃপরিপদ্থিন্ত ইত্যাহ। জন্ম সৎকুলে। জন্মাদিভিরেধমানে 
মদে যস্ত সঃ। অভিধাতুং শ্রীকৃষ্ণ-গোবিনদতি বক্তুম্পি। অকিঞ্চনানাং গোচরং 
বিষয়ভূতম্ ॥ ২৬॥ 

প্রস্ততমনোরথপুরণায় প্রণমতি নম ইতি। অকিঞ্চনা ভক্ত এব বিদ্ভং 
সর্বন্বং বস্ত তশ্মৈ। তত: কিং নিবৃত্তা গুণবৃস্তয়ো ধর্মীর্থকামবিষয় যন্মাৎ 
তন্মৈ। তত কুতঃ আত্মারামায়। তৎ কুতঃ শাস্তায় রাগ+দিরহিতায়। কিঞ্চ 
কৈবল্যপতয়ে কৈবল্যং দাতুং সমর্থায় ॥ ২৭ ॥, 

[ছুর্ণিকা।] 
কিঞ্চ জন্মাদিভিগর্ব্বিতঃ ৩ কৃষ্ণ উতি বক্তং নার্হতি ॥ ২৬॥ 
এবস্ভৃঁতনিক্িঞ্চনবিতীয় তে নমঃ ॥ ২৭ ॥ 

| শ্ীজীবগোম্বামী |] 

মদ্বিধসম্পদস্ত তৎসন্বন্ধমাত্রপরিপন্থিন্ঠ ইত্যাহ জন্মেতি ॥ ২৬॥ 
নন অকিঞ্চনবিত্তত্বেন কিয়ন্মাহাত্ম্যং জাঁতং তত্রাহ নিবৃতেতি। গুণবৃত্তি-. 

রহিতন্ত তব যত্তক্ঞবিত্তত্বং তৎ পরমমহদেবেতি তাঁবঃ। তদ্ধি ভক্তানাং নির্ণত্বং 
সর্বগুণময়াছৃতকৃষ্টতঞ্চ ব্যনক্তি। আত্মারাঁমায়েত্যনেন ততোহপ্যাধিক্যম্ আত্মা- 
বামস্তাঁপি তদ্দিত্তত্বাৎ। এবং শাস্তায়েত্যাদ্ি। ২৭ ॥ 

[ গ্রাবিশ্বনাথচক্রবস্তা |] 

লোকে সম্পদ এব বিপদ ইত্যাহ জন্মেতি। অভিধাতুং কৃষ্ণগোবিন্দে- 
ত্যভিধানমপি বক্তম্ ॥ ২৬ ॥ 

অকিঞ্চনা ন বিদ্যতে কিঞ্িন্মাত্রং প্রাকতং বস্ত অপি তু ত্বক্ষণং পূর্ণচিদা- 
নন্দশ্বরূপং বস্তু আস্ত যেষাং তে একা স্ততক্ত। এব বিত্বীনি ধনানীবাতিগ্রেমাম্পদানি 
সর্বতঃ সংগোপনীয়াশ্চ যশ্ত তন্মৈ তেষাং বিভ্তীয়েতি ব। নম্বকিঞ্চন। দরিদ্র 

_. স্ত্রীর ! অকিঞ্চন ভক্তই তোমার সর্বস্ব ; তুমি ধর্খীর্থ- 
কামাতীত ; তুমি আত্মারাম ; তুমি শান্ত; তুমিই একমাত্র 
কৈবল্যপ্রদানে সমর্থ; তোমাকে পুনঃপুন নমস্কার ॥ ২৭ ॥& 



৩২৬ জ্ীমন্ভাগবতমৃ। [১ স্কং--৮ অং। 
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,/ মন্ে ত্বাং কালমীশানমনাদিনিধনং বিভূমৃ। 
সমং চরন্তং সর্বত্র ভূতানাং যন্মিথঃ কলিঃ ॥ ২৮ ॥ 

(অহম্) ত্বাম্ ঈশানম্, অনাদিনিধনং, বিভুধ, সর্ধন্ধ সমং চরভ্তং কালং মন্যে। যৎ 

(যতঃ ত্বত্তঃ) ভূতানাম্ (এব) মিথঃ কলিঃ (ভবতি )॥ ২৮ ॥ 

[শ্রীধরস্থাম্ট্। | 

নন্ু দেবকীপুত্রং মাং কথমেবং স্তৌবি তত্রাহ। মন্তে তাং কালং ন তু 
দেবকীপুত্রম। তত্র হেতবঃ ঈশানং নিয়ন্তারম। অনাদিনিধনমাদ্যস্তশৃন্তম্। 
বিভুং প্রভূম্। সমং যথা ভবতি তথ! সর্বত্র চরস্তম্। নন পার্থসারথেরে্মম কথং 
সাম্যং তত্রাহ। যদ্যতন্তবত্বো নিমিত্তভৃতাৎ ভূতানামেব মিথঃ কলিঃ কলহে! 
ভবতি ন তু ্বতস্বয়ি বৈষম্যম্॥ ২৮ ॥ 

[চৃণিকা। ] 
হে কৃষ্ণ ত্বামনাদিনিধনং কালং মন্যে ॥ ২৮ ॥ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী |] 
স তু তব স্থুস্বভাবন্তর্বাগোচর এবেত্যাহ মন্যে ইতি চতুর্ভিঃ । কালমস্ত- 

ধামিণম্। ঈশানং বহিশ্চ সর্ধনিয়স্তারম্। যদ্যত্র যেষু ভাবেষু ভূতানাং মিথঃ 

[ গ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তা | ] 

উচ্যন্তে । সত্যম্। ভগবত্তক্তানাং মায়াগুণবৃত্যর্থাঃ সম্পদো ন তবস্তীত্যাহ। 
নিবৃত্ত গুণবৃত্তয়ো বিষয়ভোগা যন্মাৎ তন্মৈ। অকিঞ্চনভক্তেঘেবাসক্তিমুক্তা 
অন্তর ক্ৌদাসীন্ঘমাহ আতআরামায়েতি । ভক্তানাম্ অপরাধে সত্যপি ন ত্বং 
কুপ্যসীত্যাহ শাস্তায় শ্বতক্তেঘন্ুগ্রহায়। মুমুক্ষুতক্তেযু উপকারকত্বমাহ কৈব- 
ল্যেতি ॥ ২৭ ॥ 

কৃষ্ণ! যদিও তুমি নররূপে দেবকীগর্ডে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছ ; তথাপি আমি তোমাকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া 
বিবেচনা করি না। তুমি কাল; তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা ; তুমি 
আদ্যন্তশৃন্য ; তুমি নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ প্রভূ । মনুষ্যগণ 
কেবল নিজ বুদ্ধিদোৌষেই তোমাকে উপলক্ষ করিয়া পরস্পর 

॥ কলহে প্রবৃত্ত হুইয়! থাকে । তুমি কিন্তু বস্তৃত বৈষম্য- 
. রহিত- সর্বত্র;সমভাবেই বিচরণ করিয়। থাক ॥ ২৮ ॥ 
8৮৪ ৪ 
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পা সপপস্িস্পস্ম্িসাি দসা িাছ 

১ ৮ অং।] প্রীমন্ভীগবতমৃ। 
সিস্ট ্ির্িপস্ফএ  এ িি উ িি্শএ হি 

ন বেদ কশ্চিদ্তগবংশ্চিকীর্ষিতং 
তবেহমানস্ত নৃণাং বিড়ম্বনম। 

/ নযস্ত কশ্চিদ্দয়িতোহস্তি কহিচিদ্- 
দ্বেষ্যশ্চ যন্মিন্ বিষম। মতির্নৃণাম্ ॥ ২৯ ॥ 

(হে) ভগবন্! নৃণাং বিড়ন্বনম্ ঈহমাগ্য তব চিকীর্ষিতং কশ্চিৎ ন বেদ । যস্য কশ্চিৎ 

দয়িতঃ কর্হিচিত দ্েষ্যঃ চ ন শ্ত্তি, (এবভুতে) যন্মিন্ ছ্য়ি) নৃণাং বিষম! মতিঃ ভেবতি) ॥ ২৯॥ 

1 শ্রধরস্বামী।] 
ননু নিগ্রহানুগ্রহরূপং ময়ি প্রসিদ্ধং বৈষম্যম অত আহ ন বেদেতি। নৃণাং 

বিড়ম্বনমন্থুকরণমীহমানস্য কুর্ববতঃ। যশ্মিন্ ত্বয়ি বিষম! মতিঃ অনুগ্রহনিগ্রহরূপা 
ভবতি ॥ ২৯ ॥ 

পাক" জপ 

স্পা পসপপ 

[ চণিক]। ] 

কিঞ্চ তব ঈহিতং কোইপি ন বেত্তি ॥ ২৯ ॥ 
পপ পাপা পপ পপ পপিপপ লা সপিপদাপ পিপাসা? 

| শ্রীজীবগোস্বামী 1] 

কলির্ভবতি তেষু সমং চরস্তম্। অত্র প্রথমে সমত্বং দ্বিতীয়ে সমত্বেংপি ভক্ততদ্- 
দ্বেষিণোরনুগ্রহনিগ্রহরূপচরিতত্বম্। তৃতীয়ে তদর্থতন্লীলাবতারে পরম আবেশঃ। 
চতুর্থে তু তত্রাপি পরম ইতি ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ 

[ প্রীবিশ্বনা থচক্রব 1] 
ভক্তাপরাধিষু সংহারকত্বমাহ কালমিতি | তথ! তথা সামর্ধ্যে কারণমাহ 

ঈশানমিতি। তথারূপত্বেন সর্বকালদেশস্থিতিমাহ অনাদীতি বিভূমিতি। ন 
ত্বাসক্ত্যৌদাসীন্টোপকারকত্বাপকাঁরকত্বৈরপি ত্বয়ি বৈষম্যমিত্যাহ সমমিতি। 
যদ্যত্র মিথঃ কলিঃ কলহঃ ঈশ্বরে! ছুংখদঃ সুখদঃ সমো৷ বিষমো! নির্ণঃ সত্বণ 
ইত্যাদি ॥ ২৮ | ্ 

ননু তত্র কলহে তত্বনিশ্চায়কঃ কে! ভবেৎ তত্র ন কোহপীত্যাহ ন বেদেতি 
্াত্যাম্। ৃণাং শান্ত্রবিবাদিনাং তেষাং বিড়ম্বনং জ্ঞানবৈফল্যম ঈহ্মানস্ত 

ভগবন ! তুমি যখন নরলীলানুকরণে প্রবৃত্ত হও, তখন 
কেহই তোমার অভিপ্রেত বুঝিতে সমর্থ হয় না। তোমার 
প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই না থাকিলেও কেবল স্ব স্ব মতি- 
বৈষম্যপ্রযুক্ত লোকে তোমাতে নিগ্রহানুগ্রহরূপ বৈষম্যের 
আরোপ করিয়। থাকে ॥ ২৯॥ 
৪ 



সত 
শ্রীমস্ভাগবতম্। [১ ্কং--৮ অং। 

জন্ম কর্ম চ বিশ্বত্বস্সজ্তাকর্তৃরাত্মনঃ। 
তির্ধ্যউ নৃষিষু যাঁদঃম্র তদত্যন্তবিড়ম্ঘনম্ ॥ ৩০ ॥ ৃ 

(হে) বিশ্বাত্বন্! অজস্য অকর্ত১ আত্মহঃ (তে) তি্যঙনৃষিষু যাদঃহু (যৎ) জন্স 

কর্ম চ, তৎ অত্যন্তবিড়ন্বনস্॥ ৩০ ॥ 

[ প্রীধরন্বান্দী। ] 

অজস্য জন্ম। অকর্ত ঃ কর্ম্ম। তির্য্যক্ষু বরাহাদিরূপেণ। নৃষু রামাদি- 
রূপেণ। খবিষু নরনারায়ণাদিরূপেণ। যাদঃন্থ মতস্যাদিবূপেণ ॥ ৩৯ ॥ 

[ চণিকা 1] 
এবক্ভৃতন্ত তব তিধ্যগাদিষু ষজ্জন্ম তছিড়ম্বনমাত্রম্ ॥ ৩০ ॥ 

[ শ্্ীবিশ্বনাথচক্রবত্তাঁ। ] 

ইচ্ছতঃ। যদ্বা রামকুষ্টাদ্যবতারে শ্বীয়েন নরত্বেন নৃণাঁং নরমাভ্রাণামেব 
বিড়ম্বনম্ ঈহমানস্ত তাদৃশসৌনরধ্য নাদ্গুণ্যচরিত্রাদ্যদর্শনাৎ অন্তে নরা বিড়দ্বিতা 
এব ভবস্তীতি ভাবঃ। নৃণাম্ অজ্ঞজনানাম্। বিষম! মতিরিতি যথ! স্কু্্ত্য 
হূ্য্যকাস্তশিলায়াং স্বতুল্যধর্শত্বপ্রদানেনাসক্কো৷ অস্ধেযু ওঁদাসীন্তে চক্রবাকেষুপ- 
কারিত্বে ঘৃকতস্করান্ধকারাদিঘপকারিত্বে লক্ষ্যমাণেইপি ন তন্ত বৈষশ্যং কিন্ত 
তত্র তত্র বন্তসাদ্গুণ্যবৈগুণ্যাদ্যেব কারণমিতি বোধ্যম্ ॥ ২৯॥ 

কিঞ্চ তদপি তব সাম্যবৈষম্য কর্তৃত্বা কর্তৃত্বজন্মবত্বাজত্বাদিযু দিদ্ধাস্তান্লিবিদ্য 
: লীলৈবাস্বাদনীয়েত্যাহ । অজন্ত জন্ম অকর্তঃ কর্ম্ম। তত্রাপি তিধ্যগাদিষু তচ্চ 
তচ্চ তব সর্বোৎকষ্টন্তেশ্বরস্তাত্যন্তবিড়ন্বনম্। তত্রজ্জাতিযাথার্যেন আত্মনে! 
ন্যনত্বাঙ্গরকারাৎ। তথাহি বারাহে জন্মনি দ্রাণেন পৃথ্যাঃ পদবীং বিজিত্র- 
প্লিত্যাদিন! সর্ধজত্বেংপীশ্বরত্বেংপি বাস্তবশৃকর এবাভূর্যমবলোক্য জহাস চাহো 
বনগোচরেো! মুগ ইত্যেবমতত্বজ্ঞান্তাং কর্মাধীনং জীবমেব মন্যস্তে ইতি ভাবঃ। 
অত্রাজত্বাকর্তৃত্বয়োরেব সত্যত্বে জন্মকর্মলক্ষণয়োর্লালয়োশ্িথ্যাত্বম্। তথাত্বে চ 
তয়। গশুকদেবাদ্যাত্মারামগণচিত্তাকর্ষণস্যাসঙ্গতিঃ | জন্ম কর্ম চ মেদিব্যমেবং 
যো বেত্তি তত্বত ইতি ভগবছুক্তেশ্চ জন্মকর্ম্মণো: সত্যত্বে অজত্বা কর্তৃত্বয়োরস- 
করতিরিতি। তন্মাদচিস্ত্যানস্তশক্তিমতে। ভগবতঃ কো। বেদ তত্বমিতি ॥ ৩০ ॥ 

বিশ্বাত্মবন ! তুমি জন্ম-কর্ম্ম-রহিত পরমাত্মা হইলেও কখন 
বরাহা'দি পশু, কখন রামাদি মনুষ্য, কখনও নরনারায়ণাঁদি খষি 
এবং কখনও ব। মৎস্যাদিরূপে তোমার যে জন্ম ও তত্তদনুযায়ী 
কর্ম দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল লোক বিড়ম্বনা মাত্র ॥ ৩০ ॥ | 

সমপাসসিসতর সিটি 
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গোপ্যাদদে তৃয়ি কৃতাগসি দাম তাঁবদ্- 

যা তে দশাশ্রঃকলিলাঞ্জনসম্তরমাক্ষম্। 
বন্তুং নিনীয় ভয়ভাবনয়া* স্হিতস্য * 

স। মাং বিমোহ্য়তি ভীরপি যদ্বিভেতি ॥ ৩১ ॥ 
গোপী ত্বপ্ি কৃতাগসি (যাবৎ) দাঞ্ট আদদে, তাবৎ অশ্রকলিলাঞ্রনসন্ত্রমাক্ষং বই ঃ 

নিনীয় ভয়ভাবনয়। স্থিতস্য, ধৎ (যতঃ) ভীঃ অপি (ন্বয়ং ) বিভেতি, (তস্য ) তে ঘ' দশ সাঁ ৃ 

মাং বিমোহয়তি ॥ ৩১ ॥ [ “নিনীয়” ইত্যত্র “নিলীর" ইতি পাঠাত্তরম্। ] 

[শ্রীধরম্বামী |] 
নরবিডম্বনমত্যাশ্চর্যযমিত্যাহ গোপীতি। গোপী যশোদ। ত্বয়ি কৃতাগসি 

দধিভাগক্ফোটনং কৃতবতি যাবৎ দাম রজ্জুম আদদে জগ্রাহ তাবৎ ততক্ষণমেব 
তে তব য৷ দশ! অবস্থা সা মাং বিনোহয়তি। কিস্তৃতস্য অশ্রভিঃ কলিলং 
ব্যামিশ্রম্ অঞ্জনং যয়োঃ তে চ তে সন্ত্রমে ব্যাকুলে অক্ষিণী যম্মিন্ তদ্বত্তুং নিনীয় 
অধ:রত্বা তাড়নিষ্যভীতি ভর্নস্য ভাবনয়! স্থিতস্য। যৎ যতঃ স্বতুঃ ভীরপি স্বশনং 
বিভেতি তস্য তে দশ] ॥ ৩১ ॥ 

[চুশিকা। ] 
কিঞ্চ যশোদয়া দায় বন্ধস্য অধোমুখং টির যা দশ! সা মাং মোহ- 

যতি ॥ ৩১ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 

গোপীতি। অত্র ভীরপি যদ্বিভেতীত্যুক্ত্যা তস্যা এ্রশ্্যযজ্ঞান* ব্যক্তম্। 
ততো! যদি সা ভীঃ সত্যা ন ভবতি তদ| তন্তাঁ মোহোহপি ন সম্ভবেদিতি 
গম্যতে । স্ফুটমেব চাস্তর্য়মুক্তং ভয়ভাবনয়া স্থিতস্তেতি ॥ ৩১ ॥ 

আহ1! তুমি মনুষ্যের কি চমৎকার অন্ুকরণই করিয়াছ ! 
দধিভাগু-ন্ফোটন-অপরাধে তোমাকে বন্ধন করিবার নিমিত্ত 
মা যশোদ। রজ্জু গ্রহণ করিলে, হাঁয়! স্বয়ং ভয়ও যাহাকে 
ভয় করেন, সেই তুমি কি না অশ্রুবিমিশ্রাঞ্জন ব্যাকুল নয়নে 
আনন অবনত করিয়া ভয়ভাবনায় কাতর হইয়াছিলে ! কৃষ্ণ ! 
তোমার সেই সময়ের সেই অবস্থা আমাকে এখনও বিমো- 

। ৭ করিতেছে ॥ ৩১ ॥ 

৪২ 



েঙ্ঞস্ডি সিসি 

২৫৯ রসি 

1 

৩৩৪ জীমন্ভাগবতমৃ। লিরিক বণ 
সিকি ক কে 

কেচিদাহুরজং জাতং পুণ্যশ্লোকন্ত কীর্তয়ে | 

যদোৌঁঃ প্রিয়ন্তান্ববায়ে মলয়স্যেব চন্দনম্ ॥ ৩২ ॥ 
কেচিৎ অজং (ত্বাং) মলয়স্য কীর্তয়ে চন্দনম্নইব, পুণ্যক্লোকস্য প্রিয়স্য বদোঃ অন্ববায়ে 

জাতম্ আহঃ ॥ ৩২ ॥ 

[ শ্রীধরত্বামী:। ] 

অতএব জগন্মোহনতয়! ছুক্ঞেয়ত্বাৎ তব জন্মাদি বন্ধ বর্ণযস্তীত্যাহ 
কেচিদিতি চতুর্ভিঃ। পুণ্যক্লোকস্য প্রিয়স্য যুধিঠিরস্য কীর্তয়ে । যদ্দোরেব 
কীর্তয়ে ইতি বা। অম্ববায়ে বংশে । মলয়স্ত কীর্তয়ে বংশে বা চন্দনং 
যথা ॥ ৩২ ॥ 

[ চুণিক|। ] 
অপিচ প্রিয়স্য যছুবংশস্ত কীর্তয়ে তৎকুলে ত্বং জাত ইতি কেচিদাছঃ ॥৩২॥ 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 

তম্মাৎ তব লীলামেবাস্বাদয়ামীত্যাহ। গোপী যশোদ। ত্বয়ি কৃতাগসি 
দ্বধিমন্থনীক্ফোটনং কৃতবতি সতি যাবদ্দাম রজ্জুম আদদে জগ্রাহ তাবৎ তৎ- 
ক্ষণমেব তে তব যা দশ! অবস্থা সা মাং বিমোহয়তি। কিন্তৃতস্য অশ্রুভিঃ 
কলিলং ব্যামিশ্রম্ অঞ্জনং সংভ্রম আবেগশ্চাক্ষোর্যত্র তদ্বক্কুং নিনীয় অধ:কৃত্বা 
তাড়রিষ্যতীতি ভয়ন্ত ভাবনয়। স্থিতস্য যদ্যতত্তত্ঃ ভীরপি স্বয়ং বিভেতি তস্য 
'তে দশা । তেন পূর্বোক্তান্নন্দগোপাদ্প্যতিপ্রেমবতী যশোদা ধন্য য়া তবৈব 
তাদৃুশো বশীকার ইতি সুচিতম্। অত্র ভীরপি যদ্িভেতি ইত্যুক্ত্যিব কৃস্ত্যা 
ধ্ব্যযজ্ঞানং ব্যক্তীভূতং ভয়ভাবনয়। স্থিতস্যেত্য্তর্ভয়স্য চ তয় সত্যত্বমেবাঁভি- 
মতম্ অন্ুুকরণমাত্রত্বে জ্ঞাতে তস্যা মোহে ন সম্ভবেদিতি জ্ঞেয়ম। অতএব 
তবেহমানস্য নুণাং বিড়ম্বনমিত্যাদৌ বিড়ম্বনমনকরণমিতি ্যাখ্যাস্তরং 
পরাহতম্ ॥ ৩১ ॥ 

তোমার অবতারাদি জগম্মোহকর ;-__স্থৃতরাং ছুর্জেয়তা 
প্রযুক্ত অনেকে উহ্বার অনেক প্রকার উদ্দেশ্য নির্দেশ করিয়া! 
থাঁকেন.। কেহ কেহ বলেন, জন্মরহিত হইলেও তুমি কেবল 
পুণ্যঙ্লোক প্রিয়তম যুধিত্টিরের ( অথবা যদুর ) কীর্তিবর্ধনের 

$ নিমিত্তই মলয়াচলে .চন্দনতরুর ন্যায় যছুবংশে জন্মগ্রহণ 
& করিয়াছ ॥ ৩২ ॥ 



লাশটি তি সিসি তালা 

ছি স্রীমস্াগবতষ্। 

অপরে বহ্থদেবস্য দেবক্যাঁং যাঁচিতোহভ্যগাৎ। 

অজন্ত্বমস্য ক্ষেমায় ষধায় চ হরঘিষাম্ ॥ ৩৩॥ 
অপরে, বহুদ্েবস্য দেবক্যাং « ভা্যায়াং তাভ্যাষেৰ ) যাঁচিতঃ ( সন্ ) অজ: ত্বমূ অস্য 

( জগতঃ ) ক্ষেমায় সুরদ্বিষাং বধাঁয় চ ( পুর্রেত্বম্) অভ্যগাঁৎ (অভ্যগাঃ ইতি আহ? )॥ ৩৩ ॥ 

পরৎ্রঙ্ামী ।] 

তথা বস্থুদেবস্য দেখক্যাঁং ভার্ধ্যায়াম অজ এন ত্বমভ্যগাৎ পুত্রত্থমিতি শেষঃ। 
গ্রাথমপুরুষস্তার্যঃ | অর্ভত্বমিতি পাঠঃ সুগমঃ। তাভ্যামেব পুর্ব স্ুতপঃপৃশি- 
রূপাভ্যাং যাচিতঃ সন । অস্য জগতঃ ক্ষেমান় ॥ ৩৩ ॥ 

| চুধিকা।] 
অন্যে তু বিশ্বস্ত, ক্ষেমাঁয় জাত ইত্যাছঃ ॥ ৩৩। 

[ শ্ীজীবগোন্বামী |] 

কেচিদ্দিতি চতুষ্ষম্ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্বত্তী । ] 

এবঞ্চ ত্বং ন চেৎ গ্রাছুরভবিষ্যস্তদা' অগন্মোহনী ইয়ং লীলা কেন বাস্বা* 
দয়িষ্যতেতি প্রাহুর্ভাবকারণমেব মতভেদেন বন্ুপ্রকারমাহ কেচিদিতি। 
পুণ্যপ্লোকস্ত যুধিঠিরস্য পুণ্যঙ্লোকো। নলো রাজা পুণ্যঙ্গেকে! যুগ্লিষ্টির ইতি 
পুণ্যক্লোকত্বেন তদানীং তস্যেব প্রসিদ্ধেঃ। যদোরন্ববায়ে বংশে যদোঁরেৰ কীর্তয়ে 
ইতি বা। মলয়ন্ত কীর্ভয়ে বংশে ব! চন্দনং যথা ॥ ৩২ ॥ 

অজ এব ত্বমভ্যগাঁৎ পুত্রত্বমিতি শেষঃ। প্রথমপুরুযন্তার্যঃ। অর্ভত্বমিতি পাঠঃ 
স্ুগমঃ। তাভ্যামেব পুর্ববং সুতপঃপৃশ্নিরূপাভ্যাং যাচিতঃ সন্। অস্য জগতঃ 
ক্ষেমায় ॥ ৩৩ ॥ 

কেছ কেহ বলিয়! থাকেন, তুমি স্বয়ং জন্মরহিত হই- 
লেও এই জগতের মঙ্গল ও অহ্রগণের সংহারের নিমিত 
ূ্বব্রীর্ঘনা অনুসারে ব্হ্ৃদেবপত্থী দেবকীর সার জগ্ম 
স্বীকার করিয়াছ ॥ ৩৩॥ 



২২ স্্বীদহ 

জীমস্ভাগবতমূ। [১ ম্বং--৮ অং। 

ভারাবতরণায়ান্যে ভুবো নাব ইবোদখে। ৃ 
সীদন্ত্যা ভূরিভারেণ জাতো৷ স্থাত্মভূবার্ধিতঃ ॥ ৩৪ ॥ 
ভবেহম্মিন্ ক্লিশ্যমাঁনানামবিদ্যাকামকর্্মভিঃ। 

শ্রবণস্মরণারহীণি করিষ্যন্নিতি কেচন ॥ ৩৫ ॥ 
অন্যে উদধো নাবঃ ইব ভূরিভারেণ সীদ্দস্ত্যা, ভূবঃ ভারাবতরণায় আত্মতৃব! অর্থিতঃ 

(সন্ ত্বং) হি জাতঃ (ইতি আহঃ )॥ ৩৪ ॥ 

অশ্মিন ভবে অবিদ্যাকা'মকর্ভিঃ ক্লিশ্যমানানাং (জনানাং ) শ্রবণম্মরণার্হাণি (কর্নাণি) 

করিষ্যন্ (ত্বং জাত) ইতি কেচন (আহঃ) ॥ ৩৫। 

[ শ্রীধরস্বামী |] 

আত্মভুবেতি ব্রন্ধপ্রার্থনস্য প্রাধান্তবিবক্ষয়া মতান্তরম্ ॥ ৩৪ ॥ 
পরমাননস্বরূপাজ্ঞানমবিদ্যা ততে। দেহাদ্যভিমানাৎ কামঃ ততঃ কর্দ্দাণি 

তৈঃ ক্লিশ্যমানানাং তন্লিবৃত্তয়ে শ্রবণাদ্যর্হাণি কর্মাণি করিষ্যন্ ॥ ৩৫ ॥ 

[ চণিক।] 

অপরে ভূভারহরণায় জাঁত ইতি বদস্তি ॥ ৩৪ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্থী | ] 

. আত্মভুবেতি ব্রহ্ধপ্রার্থনস্য প্রাধান্যবিবক্ষয়েতি সর্ব্ং মতাস্তরম্ ॥ ৩৪ ॥ 

অপর কেহ কেহ বলেন, জলধিবক্ষে নিমগ্রপ্রীয় ভূরিভার 
জলযানের ন্যাঁয় পাঁপভার-পরিপীড়িত। ধরিত্রীর ভারাব- 
তরণার্থ আত্মযোনি ব্রহ্মা কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়াই তুমি এই 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥ ৩৪ ॥ | 

আবার কেহ কেহ বা বলিয়া থাকেন, এই সংসারে 
অবিদ্যাবিমুঢ়, অতএব কামকন্মাদি দ্বারা অত্যন্ত ক্লিশ্যমান 
জীবগণের উক্ত যন্ত্রণার নিবারক শ্রবণযোগ্য ও স্মরণযোগ্য 

| অপূর্বব চরিত্র প্রচার করিবার নিমিতই তোমার এই | 
খু জন্ম॥ ৩৫ ॥ ৰ 

চটািার"৮*১৬০৮২৯ ০৯৩ সির পল রত তিক পি শিস পিছ 
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ৰ ৮ অং।] জ্রীমস্ভাগবতষ্ | ঞ্ঞ 

শৃশস্তিগায়স্তি গৃণস্তযতীক্ষশঃ র 
স্মরস্তি নন্দস্তি তবেহিতং জনাঃ। 

ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাঁবকং 

ভবপ্রবাহোঁপরমং পদান্থুজম্ ॥ ৩৬ ্ 
(যে) জনাঃ তব ঈহিতম্ অতীক্ষণ; গশপুস্ঠি গায়ত্তি গৃশস্তি শ্ররত্তি ননপ্তি, তে এখ £ 

অচিরেণ ভবপ্রবাহোপরম* ভাবকং পদান্থুজং পশ্যস্তি ॥ ৩৬1 

[শ্রীধরম্বামী | ] 

অস্য পক্ষসা দিদ্ধাস্ততাঁমভিপ্রেত্য শ্রবণাঁদিফলমাহ শৃণৃত্তীতি। ননস্তি 
অন্যেঃ কীর্ত্যমানমভিলন্দস্তি যে জনাঃ। ঈহিতং চরিতন্। তাবকং স্বদীয়ং 
পদামুজং ত এব পশ্যন্তেব অচিরেণৈবেতি সর্বত্রাবধারণম্। কীদৃশং ভব- 
প্রবাহস্য জন্মপরদ্পরায়! উপরমে৷ যশ্মিন্ তৎ ॥ ৩৬ ॥ 

[ চুণিক1।] 

কিঞ্চ ইতরে তু অস্মিন সংসারে ক্রিষ্টানাং জনানামবিদ্যানিবৃতয়ে শ্রবণ- 
স্মরণাদ্যর্থাণি কম্মাপি কুর্ববন্ জাত ইতি ॥ ৩৫ ॥ 

এবস্ভৃতস্ত তে চরিতং ষে শৃণৃত্তি গায়ন্তি চ তে সংসারনাশকং ত্বদীয়ং 
পাদপদ্মং পত্ঠান্তি ॥ ৩৩ ॥ 

[ শ্রীজীবগো্থামী । ] 
শৃণৃস্তীতি ভবেংন্টিন্লিত্ন্ত পূর্ববপদ্যন্তৈবোপোদ্বলকত্বেনোক্তম্। নন্থু তন্যৈব 

স্বমতত্বেন শ্রীযুধিষিরাদীনাং পরমভক্তানাং সম্বন্ধেনৈব তত্বল্লীলাশ্ুবগাঁদিকম্ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা। ] 
স্বমতমাঁহ | অবিদ্যা অজ্ঞানং ততঃ কামঃ ততঃ কর্মাণি তৈঃ ক্রিশ্যমানানাং 

সাঁংসারিকাণামপি প্রেমভক্তিসিদ্ধ্যর্থমেব কর্মাণি করিষ্যন্। ক্লেশনিবৃতিত্বানু- 
ষঙ্গিকী উত্তরশ্লোকে পদাদুজদর্শনস্যৈব শ্রবণাদিফলত্বোক্তেঃ। তন্দর্শনস্ত প্রেম- 
লভ্যমেব ॥ ৩৫ ॥ 

যে নকল সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি নিরস্তর তোমার চরিত্র 
( নামগুণকন্মাদি ) শ্রবণ, কীর্তন, উচ্চারথ, স্মরণ ও অভি- 
নন্দন করেন, তাহারাই অচিরকাল-মধ্যে তোমার ভবপ্রবাহ- 
নিবারণ পাদপন্ম সন্্শন করিতে সমর্থ হয়েন ॥ ৩৬॥ 



গ্রীমভাগবতমূ । [১ ক্বং--৮আং। 

অপ্যদ্য নস্ত্বং স্বকুতেহিত প্রো 

জিছাসসি স্থিৎ স্থহৃদোহনুজীবিনহ। 

যেষাং ন চান্যন্ডভবতঃ পদান্ধুজাৎ 

পরায়ণং রাজস্ব যোজিতাংহসাম্ ॥ ৩৭ ॥ 
(ছে) শ্বকৃতেহিত প্রভে।! রাজন যোজিতাংহসাং যেষাং ভবতঃ পদ্দাস্ুজাৎ অন্যৎ পরা- 

গং ন (অস্তি, এবভভতান্) হথহৃদঃ অচুজীবিনঃ চ নঃ ত্বম্ অদ্য অপি দ্দিৎ জিহাসনি ?1 ৩৭ 1 

্ [ প্ীীধরস্বামী |] 
ইদানীং তবাম্মৎপরিত্যাগোহন্ুচিত ইত্যাশয়েনহ অপীতি চতুর্ভিঃ। হে 

প্রভে। নুহৃদোইনুজীবিনশ্চ নোহদ্য অপি স্থিৎ কিং শ্থিৎ ত্বং জিছাসলি । যেষাম্ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 

অন্যেষাং ভবতীতি প্রত্যুত তত্র তত্রৈব মুখ্যত্বমবসীয়তে ৷ তদেবং তত্তন্মতসমা- 
হারেণ সমুদায়স্ত কারণত্বেহপ্যবাস্তরতাঁরতম্যং বিবেচনীয়ম্। মম তু গোপ্যা- 
দদে ইতি বণিতা শ্রীষশোদৈব সর্কোত্তমতয়া ভাতীতি শ্রীকুস্তীদেব্যভি- 
প্রায়ঃ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ 

[প্রীবিশ্বনাথচত্রবস্তা । ] 
অস্য পক্ষস্য সিদ্ধাস্তত্বমভিপ্রেত্যাহ শৃণুক্তীতি । তে এব ন ত্বন্যে পশ্যস্ত্যেব 

নতুন পশ্যস্তি অচিরেণৈব নতু চিরেণ তাবকমেব নতু ত্ব্ংশস্য কস্যচিৎ 
তবপ্রবাহোপরমমেব নতু সংসারানিবর্তৃকং পদাম্ুজমেব নতু তব নির্বিশেষং 
স্বরূপমিতি অর্থসৌন্দর্ধ্যলাভায় ষড়বধারণানি ত্রষ্টব্যানি ॥ ৩৬ ॥ 

প্রভো ! তুমি স্বয়ং নিরপেক্ষ হইলেও ভক্তজনের 
কার্যেই সকল সময়ে তোমার অপেক্ষা দৃষ্ট হইয়া থাকে ; 
স্তরাং আমরা তোমার একান্ত অন্ুপেক্ষণীয়। আমরা 
কুরুক্ষেত্রাদি সমরে রাজগণের যেরূপ দুঃখের কারণ হইয়াছি, 
তাহাতে তোমার পাদপদ্ম ভিন্ন এসময় আমাদিগের আর 
অন্য আশ্রয় দেখিতেছি না । এ অবস্থায় তুমি কি অদ্য এই 

॥ অনুজীবী সুহৃদ্গণকে ত্যাগ করিয়া গমন করিতে অভিলাধী 
ং হনব ?॥ ৩৭ ॥ 



১ খ₹২--৮ অং] শ্রীমসাগবতম্। 

চে লি টস ছাতা ্স ক আস কিক সর 

কে বয়ং নামরূপাভ্যাং যছুভিঃ সহ পাগুবাঃ। 

ভবতোইদর্শনং যহি হৃধীকাণামিবেশিতৃঃ ॥ ৩৮ ॥ 
হধীকাপাম্ ঈশিতুঃ (জীবস্য অদর্শনে হৃধীকাণাম্ ) ইব, যহি তবতঃ আদর্শনং (তদা) | 

নামরূপাত্যাং যতি সহ পাওবাঃ (নাম) কে বরম্! | ॥ ৩০ ॥ ূ 

্রঞ্ন্খামী ।] 

অন্মাকম্ 'অন্যৎ পরায়ণং নৈবান্তি। কুতঃ রাঁজস্থ যোজিতমংহে! ছুঃখং ফৈ 
স্তেষাম্। স্বানাং কৃতমীহিতম্ অপেক্ষিতং যেন তস্য সম্বোধনং শ্বকৃতে হিত 
ইতি। বিসর্গাস্তপাঁঠে ত্বপদবিশেষণম্ ॥ ৩৭ | 

নন্ধু তব বন্ধবে। যাদবাঃ পুত্রাশ্চ পাণুবাঃ শূরাঃ সমর্থাশ্চ তত কিং কার্পণ্যং 
ভাষসে অত আহ্ কে বয়মিতি। যর্হি তবতোহদর্শনং বদা ত্বমশ্মান্ ন পশ্যসি 

০৯ সরা 

[ দীপনী।] 
যোঁজিতমিতি । রাজানে! হাম্মাভিছুখং প্রাপিতা অতন্ত্রত্তে। হান্য আশ্রয়ো নাস্তো- 

বেত্যর্থ , ৩৭--৩৭ ॥ 
সপ 

[ চুণিক1। ] 
কিঞ্চ হে ভক্তপালক নঃ সুহৃদ: অদ্য তাজসি কিম্। যতত্বৎপদান্ুজাদ্বিনান্ত 

আশ্রয়ে! নাপ্তি ॥ ৩৭ ॥ 

 শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী। ] 

অশ্মাকং নুখছুঃখে ত্বদ্দর্শনাদর্শনে এব নান্যে তত্র স্থুখসময়ে। গতঃ সম্প্রতি 
ছুঃখসময়োহয়মায়াতীত্যাহ অপ্যদ্যেতি। অদ্য নোহম্মান্ অপি স্থিৎ হ্বং জিহা- 
সসি যতোহদ্য ত্বং ছ্বারকাং যাতুমিচ্ছপীতি ভাবঃ। নম্নু বছদিনমত্রাবসং 
সম্প্রতি দ্বারকাং যাম্যেব তত্র মমাবশ্যং কিঞ্চিৎ কৃত্যমস্তি অনুজ্ঞাং দেহীত্যত 
আহ ম্বকৃতেহিতঃ স্বেনৈব কৃতং নিষ্পাদিতম্ ঈহিতং চিকীর্ষিতং যন্ত সঃ।-ত্বং 
কৃতকর্তব্যোহসীতি ভাঁবঃ। নিবিসর্গপাঠে সম্বোধনাস্তরম্। রাজন্থ যোজিতম্ 
অঙ্বস্তৎপিত্রাদিবধেন বৈরং যৈস্তেষাম্। অন্ুজীবিনো। মৎপুত্রান্ অধুনাপি 
রক্ষন্নত্রৈব তিষ্ঠেতি ভাব; ॥ ৩৭ ॥ 

ইন্জিয়-নিয়ন্তা। জীবাত্বার অদর্শনে ইক্ডরিয়সমূহের নাম 
রূপাদির ন্যায়, তোমার অদর্শনে কি ধাদব কি পাগুব উভয় 
কুলই, খ্যাতিসম্পতিশালী হইলেও, কেবল গিনিনিতা 
পদার্থ মাত্র ॥ ৩৮ ॥ | 



রি 

৩৩৬ শ্রীমন্তাগবতম্ । [১৮ ং) 

নেয়ং শোভিষ্যতে তত্র যথেদানীং গদাধর। 

ত্বৎপদৈরস্থিত। ভাতি স্বলক্ষণবিলক্ষিতৈঃ ॥ ৩৯ ॥ 
(হে) গদাধর! ইয়ং (ভূমিঃ) ইদানীং অরলক্ষণবিবাক্ষিতৈঃ ত্বৎপদৈ: অস্কিতা (সতী ) 

ধখ। ভাতি, তত্র (তদ1) ন শোভিষ্যতে ॥ ৩৯ ॥ 

[শ্ীধরম্বাম্মী। ] 

তদ। (নামরূপাভ্যাং) নায়! বিখ্যাত্যা রূপেণ সমুদ্ধ্যা চ যছুভিঃ সহিতাঃ পাবা 
নাম কে বয়ং ন কেহপি অতিতুচ্ছ! ইত্যর্থঃ। হৃধীকাণামীশিতুঃ জীবস্যাদর্শনে 
যথা ন কিঞ্চমীম চ রূপঞ্চ তদ্বৎ ॥ ৩৮ ॥ 

কিঞ্চ যথেদানীমিয়মন্মৎপাল্যা ভূমিঃ' শ্বৈরসাধারণৈর ভ্রাঙ্কুশাদিভির্লক্ষণৈ- 
বিলক্ষিতৈঃ চিহ্িতৈত্বৎপদৈরক্কিতা সতী ভাতি তত্র তদা ত্বয়ি নির্গতে সতি 
ন শোভিষ্যতে ॥ ৩৯ ॥ 

[ চুণিক1।] 
অপি চ যদ? ত্বম্ অশ্মান্ন পশ্তসি তদ। মৎপুত্রাঃ শূরা অপি অতিতুচ্ছ। এব ।৩৮। 
কিঞ্চ ইয়ং ভূত্বৎপটৈরস্কিতা৷ ইদানীং যথ। ভাতি তথ ত্বয়ি নির্গতে সতি ন 

শোভিষ্যতে ॥ ৩৯ ॥ 

পাঁওবাঃ পাতুসত্বদ্ধিনঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তা | ] 

নন্থ ভীমার্জুনাঁদয়স্তে পুত্র! মহাবলিষ্ঠা এব রাজা তু সাক্ষাদ্বন্্ন এব যাঁদবাঁশ্চ 
বান্ধবা ইতি ন তে কাপি চিস্তেত্যত আহ কে বয়মিতি | নায়! খ্যাত্যা রূপেণ 
সামধ্যেন চ। ঈশিতুর্জীবস্যাদর্শনে হৃষীকাণাং যথা ন কিঞ্চিম্লামরূপঞ্চ তহ্বৎ ॥৩৮। 

যদি ত্বমিতে! যাপ্যসি তত্র তদ! ইয়ং ভূমিঃ শ্বলক্ষণৈধ্বজবজ্ঞাদিভি- 
বিলক্ষিতৈর্বৈলক্ষণ্যং প্রাটপ্তঃ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ 

গদাধর ! এক্ষণে ধ্বজবজ্রান্থুশাদি অসাধারণ লক্ষণে বিল- 
ক্ষিত তোমার চরণ দ্বার! চিহিত হইয়! আমাদের প্রতিপালিত। 
এই ধরণী যেরূপ শোভ। পাঁইতেছে, ভূমি গমন করিলে 
কখনই ইহার আর সেরূপ শোভা থাকিবে না ॥ ৩৯॥ 



১ স্বং--৮ অং] শ্ীমন্তাগবতমূ। 

ইমে জনপদাঃ ্বদ্ধাঃ স্বপকৌবধিবীরুধঃ | ৮ 
বনাব্রিনছ্যদন্বস্তো হ্যেধস্তে তব বীক্ষিতাঃ ॥ ৪০ ॥. 

অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্তে স্বকেষু মে। 
ন্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাওুষু বৃষ ॥ ৪১ ॥ 

তব বীক্ষিতাঃ স্থপকৌবধিবীরুধঃ ইমে ছ্দনপদাঃ বনাপিনছ্যদস্বস্তঃ (চ. হ্দ্ধাঃ (সম্তঃ) 
এধস্তে হি ৪*৫ 

অথ (হে) বিশ্বেশ! বিশ্বাত্বন্ ! বিশ্বমূণ্ডে ! স্বকেধু পাওুষু বৃষ্যু মে ইম* দৃঢ়ং ন্বেহপাঁশং 

ছিদ্ধি ॥ ৪১ ॥ 
পপ সস 

| শীধরশ্বামী । ] 

অপি চ ইমে জনপদ দেশাঃ স্ব দ্ধাঃ সুসমৃদ্ধাঃ সম্তঃ ॥ ৪০ ॥ 
গমনে পাগুবানামকুশলম্ অগমনে চ যাদবানাম্ ইত্যুভয়তো ব্যাকুলচিত্ব। 

সতী তেষু স্নেহনিবৃত্তিং প্রার্য়তে অথেতি। বিশেশেত্যাদিসশ্বোধনানি শ্নেহ- 
চ্ছেদে সামর্থযখ্যাপনায়। দৃঢ়ং সম্তম্ ॥ ৪১ ॥ 

[ দীপনী।] 
(হুপকা। ওষধয়ো ব্রীহ্যাদ্যা বীরুধো লতাশ্চ যেবু তে। এধন্তে বর্ধন্তে ॥ ৪০ ॥ 8১) 

[চুণিকা || 

অপি চ ইমে দেশসমুদ্রীদয়ঃ তব বীক্ষণাদেধস্তে ॥ ৪০ ॥ রী 

তোমার কৃপাদৃষ্টিপাতেই স্থপক্কৌষধিলতাসমূহে সমাকীর্ণ 
এই সকল জনপদ এবং বনরাজি, গিরিমাঁলা সরিৎ ও সাগর 
সকল স্তসম্বদ্ধ হইয়। প্রজাবর্গের স্খসাধন রূপে সংবদ্ধিত 
হইতেছে ॥ ৪০ ॥ 

বিশ্বেশ ! তুমি বিশ্বাত্ব। ; তুমি বিশ্বমুর্তি । তোমার গমনে 
পাগণ্ডবগণের অমঙ্গল ও অগমনে যাদবদিগের অমঙ্গল ভাবিয়। 
আমার. চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। পাঁগুব ও, যাঁদব- 
গণের প্রতি দৃঢ় স্নেহই আমার এই ব্যাকৃলতার কারণ। এ 
ন্নেহপাঁশ-চ্ছেদনে একমাত্র তৃমিই সমর্থ। অতএব, তুমি আমার 

[ স্বজনগণের এতি এই হদৃঢ স্েহপাশ ছেদন কর ॥ ৪১. 
ৃ. ্ বু 

286-8- সন্তান? ৮৯৫ পিসি পাম্পিপিস্পা্পাপিসিস্পাসা সা অ্পাপিস্পিস্পিসি্পিপিপান্পিসস পপি ও পাম্পিসপিপ্পা্া৬ ্ স্্্ক€3 

৪৩ 



শ্রীমপ্তাগবতম্। [১২৮ ংর 

রতিমুদ্বহতাঁদদ্ধ! গঙ্গেবৌঘমুদস্বতি ॥ ৪২ ॥ 
(হে) মধুপতে ! গঙ্গ উদস্বতি ওঘম্ ইব,*মে অনন্যবিষয়া অতিঃ ত্বয়্ি অসকৃৎ অদ্ধা 

রতিম্ উদ্ধহতাৎ ॥ ৪২॥ 

1] 
ততঃ কিম্ অত আহ ত্বয়ীতি। অনন্যবিষয় সত্তী মে মতিঃ রতিমুদ্ধহতাঁং 

অনবচ্ছিন্নাং গ্রীতিং করোত্বিতার্থঃ। ওঘং পূরম্। যথ! গঙ্গ। প্রতিবন্ধং ন গণয়তি 
এবং মতিরপি বিদ্বান্ ন গণয়ত্বিতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥ 

[ দীপনী। ] 
পূরঃ প্রবাহস্তমিত্যর্থ; ॥ ৪২ ॥ 

[ চণিক|। ] 
অথ হে বিশ্বেশ যাদবেষু পাওবেষু চ মে স্েহপাশং ছিন্ধি ॥ ৪১1 
উত চ ত্বয়ি মে মতিঃ অথগ্তাং প্রীতিং করোতু ॥ ৪২॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 
অথেতি তৈরবভারিতম্। এবমপ্যুভয়েষাং তাদুশতদেকালম্বনতাঁদর্শনেন 

তেঘধিকভগবত্গ্রীত্যাধারত্বং শ্বস্যাধিকক্সেহহেতুরিতি তেষু স্নেহচ্ছেদব্যাজে- 
নোভয়েষামপি ত্বদ্ববিচ্ছেদ এব ক্রিয়তামিতি চ ব্যজ্যতে। ততশ্চোত্তরত্র শৃত- 
“বাক্যে তাং বাঢ়মিত্যুপামন্ত্্েত্যত্র শ্রীভগবদভ্যুপগমোহপি সর্বট্রৈব সঙ্গ- 
চ্ছতে ॥ ৪১ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবত্তাঁ। ] 

গমনে পাগুবানামকুশলম্ অগমনে চ যাদবানামিত্যুভয়তো ব্যাকুলচিত্তা 
সতী তেষু ন্নেহনিবৃতিং প্রার্থয়তে অথেতি। যন্তরং সর্বেষামেব বিশ্বেষাম্ ঈশো 
ভবসি। আত্মা চেতয়িত1!। তজ্রপোহপি স্বসন্বানুব্তথিনাং বৃষ্টিপাওুনাং কল্যাণায় 
ককপাসিদ্ুত্বমেব সাবধানঃ সদৈবাসি অহং কিস্তৎকুশলচিস্তয়া বৃখৈব জরিয়ে 
ইতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥ 

মধুপতে ! গঙ্গা যেরূপ বিবিধ প্রতিবন্ধক অতিক্রম 
করিয়া নিজ প্রবাহকে সমুদ্রেই প্রেরণ করেন, তন্রপ আমার 

| এই মতি অনন্যবিষয়িণী হইয়1 সাঁক্ষাৎ তোমাতেই অবিচ্ছিন্ন 
£ রতি সংস্থাপন করুক, ইহাই আমার প্রার্থনা ॥ ৪২ ॥ 

সম 

শা িস্িটসিল সিটি দিতি সিরাত সপ সিসির সিটি ঈিলাসপিগাস্টিতি৬ 



১ স্বং-৮ জং।] শ্রীমন্ভাগবতয। ০ | 

শ্রীকৃষ্ণ কৃষণসখ বৃষ্যু ষভাবনীক্রগৃ- ৃ 
রাঁজন্যবংশদহনাঁনপরর্গবীর্য্য | 

: গোবিন্দ ৫গাদ্বিজহ্রর্তিহরাবতার 

যোগেশখ্বরাখিলগুরো ভগবন্নমন্তে ॥ ৪৩ ॥ 
(হে) বৃষ্বভ অবনীঞগ্রাজন্যবংশদ্ছন অনপবর্গবীর্য গোবিন্দ গোটিজস্রার্িহরার- 

তার যোগেশ্বর অথিলগুরে! ওগবন্ 'কৃষ্ণসথ প্রীকৃষ্ণ ! তে নম: ॥ ৪৩। 

[শ্বীজীবগোস্বামী |" 

সম্বদ্ধবশাদনন্যবিষয়া ত্বয়ি যা মতিঃ সৈবাসক্বদনবচ্ছেদেন রতিমুদ্হতাঁৎ। 
জাতয়া রত্যা প্রতিবন্ধং নিরাকরোত্বিতার্থঃ। ততুদতৎ দৃষ্টাস্তেন স্পষ্টয়তি 
গঙ্গেবৌঘমিতি | স! যথা মঙীপ্রবাহদ্বারা তখৈবেত্যর্থঃ। উতভ্/যারপি প্রতিবন্ধে 
সত্যধিকোচ্ছলনক্তিসাম্যাৎ ॥ ৪২ ॥ 

[ শ্রীবিহ্বনাথচত্রবর্তী 1] 
তহি কিং ব্রন্ধজ্ঞানে স্পৃহাবতী ভবসি বৃষ্ংষু শ্নেহচ্ছেদে ময্যপি স্গেহ- 

চ্ছেদাৎ তত্র নেত্যাহ । ত্বয়ি মতিঃ রতিং প্রীতিম্ উত্কর্ষেণ বহতাৎ অমঘচ্ছিশ্ন, 
তয়? দধাতু । কিন্তনন্তবিষয়। ত্তত্তক্তাস্ত্রতিন্না এব তেষু প্রীতিং বিনা তবয্যপি 
প্রীতির্ন সিদ্ধ্েৎ ত্বং প্রসীদসীত্যপি নেজ্যহং জানাম্যেব অতস্তবত্স্বত্স্কেভ্য- 
শ্চান্তাত্র মমত্বশৃন্যা। তদপি পাওবেষু যাদবেযু তত্তক্তেঘপি যৎ্স্সেহস্য ছেদং প্রার্থয়ে, 
তত ত্বদবতারাঁৎ পূর্বত এব দেহসম্বন্ধেন যো ব্যবহারময়ঃ স্বেহঃ প্রবৃত্তস্তস্যৈব 
নতু ত্বতপ্রিয়ত্বনিবন্ধনস্য অতএব বন্ধকত্বেন স ময়া পাশরূপকেণ প্রযুক্ত ইতি 
ভাবং। অতএব গঙ্গা যথ! উদন্বত্যখ্লিনদনদীনামাশ্রয়ে ওঘং পূরং বহতি তথা 
মতিরপি সর্ধভক্তাশ্রয়ণীয়ে ত্বয়ি রতিম্। যথ। চ গঙ্গ। গ্রতিবন্ধং ন গণয়তি এবং 
মতিরপি বিদ্বান ন গণয়ত্থিতি ভাবঃ ॥.৪২ ॥ 

ভগ্বন শ্রীকৃষ্ণ! তুমি অর্জুনের সখা ; তুমি বৃঞ্ণিকিল- 
শ্রেষ্ঠ ; তুমি অবনীর প্রতি অত্যাচার-পরায়ণ ক্ষভ্রিয়-বংশের 
দহনস্বরূপ ; তুমি অক্ষয়প্রভাব ; তোমাতে নিত্যই কাম- 
ধেনুর থয বিরাজমান ; গে দ্বিজ ও স্থবুগণের আর্তি 
নিবারণীর্ঘই তোমার অবতার; তুমি যোগেশ্বর ও  অধিলে 
গুরু ; তোমাকে নমস্কার ॥ ৪৩ ॥ 



ঃ ৩৪৪ |মদ্ভাগবতমূ। ১ স্বং৮ অং। ৃ 

সৃত উবাচ। 
পৃথয়েশখং কলপদৈঃ পরিণুতাখিলোদয়। 
মন্দং জহাঁস বৈকৃণ্টো মোহয়ন্সিব মায়য়! 1 ৪৪ ॥ 

পৃথয়। ইখং কলপদৈঃ পরিপৃতাখিলোদয়: বৈকুঠঃ (শ্রীকৃফঃ) মায়য়। ইব মোহয়ন্ মন্দ 

জহাম ॥ ৪৪ ॥ 

[শ্রাধরম্বামী | ] 
এবমভ্যর্থ্য পুনঃ প্রণমতি । হে শ্রীকুষ্জ তে নমঃ। উপকারাননুন্মরস্তী 

বনধা সম্বোধয়তি। কৃষ্ণসথ অর্জুনস্ত আখে। বৃষ্ঠীনাম্ খষত শ্রেষ্ঠ । অবন্যে 
ভূম্যে দ্রহাত্তি যে রাজন্তাঃ তেষাং বংশস্ত দহন। এবমপি অনপবর্গবী্য্য 
অক্ষীণগ্রভাব ৷ গোবিন্দ প্রাপ্তকামধেন্বৈশ্বর্য্য । গোদ্িজস্থরাণাম আর্তিহরো- 
হবতাঁরো যস্ত ইতি ॥ ৪৩ ॥ 

[ দীপনী।] 
বংশস্যেতি। যথ! বায়ুররণ্যে বংশেষু পরম্পরসজ্ঘরেণ বহিমুৎপাদা তেন তান্ নীশয়তি 

এবং রাজন্যবংশেষু পরম্পরকলহবশাদ্বৈরমুৎপাদ্য তেন তন্নাশকম্্মিতি বংশদহনপদেন 
জুচিতম্ ॥ ৪৩ ॥ 

[ চুণিক।।] 
হে কৃষ্ঝ হে গোবিন্দ যোঁগেশ্বর তে নমোহস্ত ॥ ৪৩ ॥ 

€ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 

গোবিনেতি নিত্যগ্রাপ্তপরমগোলোকাধিপত্যেত্যর্থঃ | যদ্বা অথ বিশ্বে- 
শেত্যাদিপদ্যত্রয়স্যবং যোজনা-_তশপ্রিয়বর্গে স্বসম্বস্ধহেতুকাং গ্ীতিং নিষিধা 
শ্ীভগবত্যেব তামত্যর্ঘ্য পুনস্ততপ্রিয়বর্গে উদারারকেনের গ্রীতিমঙ্সগীকরোতি 
অথেতি ত্রিভিঃ। তত্র নিষেধঃ প্রথমেন। অভ্যর্থন! দ্বিতীয়েন। অঙ্গীকার- 
স্ৃতীয়েন ৷ অত্র শ্রীকষ্ণসখেত্যাদিসম্বোধনৈস্তৎ্ঞ্ীত্যাধারত্বেনার্জুনাদিঘপি 
গ্রীতিরঙ্গীকতা ॥ ৪৩॥ 

[শ্ীবিশবনাধচত্রবর্তী। ] 
স্যবাস্তে সর্বনুখদত্থেন স্রস্তী প্রণমতি। কৃষ্ণন্ত অর্জুনস্য সথে। অবন্যৈ 

স্রহাস্তি যে রাজন্যান্তেযাং বংশা এব বংশাস্তেষাং দহন । অনপবর্ণবীর্য্য হে 
অক্ষীণপরাক্রম। হে গোবিন্দ প্রাপ্তকামধেৈশ্ব্য্য ॥ ৪৩। 

স্ি্ 



কিনি শ্রীমস্তাগবতম্। ৩৪১ 
চি ক্কৃম্থে জি লস 

পে 

তাং বাঢ়মিত্যুপামন্ত্্য প্রবিশ্য গজসাহ্বয়মূ। 
স্ত্িয়শ্চ স্বপুরং যান্তন্ প্রেমৃণ! রাজ্ঞা নিবারিতঃ ॥ ৪৫ ॥ 

বাঢ়ম্ ইতি (অঙ্গীকৃত্য ) গজসযহ্বরং প্রবিশ্য তাম্ (অন্য) চ স্ত্িয়ঃ উপামন্ত্য শ্বপুরং 
যাস্যন্ (শ্রীকৃষ্ণ; ) রাঁজ্ঞ। ( যুধিষ্ঠিরেণ ) প্রেম্ণ। নিবারিতত ॥ ৪৫ ॥ 

[শ্রীষ্চরস্বামী |? 
কলানি মধুষাঁণি পদানি যেষু তৈর্বাকোঃ পরিণৃতোহখিল উদ্দয়ো মহিমা 

যস্ত সঃ।গুস্ততাবিত্যন্মাৎ পারগুতেতি বক্তব্যে দীর্ঘস্ছান্দাইনুরোধেন। মনদমীষৎ। 
তস্য হাস এব মায় । বক্ষ্যতি হি--হাসো৷ জনোন্মাদকরী চ মায়েতি ॥ ৪৪ ॥ 

[দীপনী।] . 
হাসেতি ছিতীয়ঙ্বন্ধস্য প্রথনাধ্যায়ীয়েকতিংশঙ্লোকঃ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥ 

[ চুণিক।। ] 
হত উবাঁচ। হে শৌনক এবং কুস্ত্যা স্ততো বৈকুঃ মন্দং জহাস ॥ ৪৪ ॥ 

পপ পিস পপ পপ পপ 

ও পিল 

৯ পেস্ট পরি লো সি সি ৫ ক্স এসসি এছ লস্ট সস 

[ শ্রীজীবগোম্বামী। ] 
পরিগুৃতেতি তৌদাদিকনূ শিস্তবন ইত্যন্ত রূপত্বেন দীর্ধত্বমূ। মায়য়েব 

মোহয়ন্লিতি মোহনমাত্রাংশে দৃষ্টাত্তঃ। হাসো জনোন্মাদকরী চ মান্সেতি তু 
বিরাড়গতমেব । যদি বাক্যালঙ্কার ইবশবন্তদা মায়াশবোহপি কৃপাবাঁচক 
এবেতি। মায়া দস্তে কৃপায়াঞ্চেতি কোষকার'ঃ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥ র 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 
পরিণৃতেতি তৌদাদিকন্ শি স্তবন ইত্যয়ং দীর্ঘাস্ত এব । মায়য়েব নান 

ন তু মায়য় কিন্তু প্রেম্ণৈবেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ 

সৃত বলিলেন। কুস্তী দেবী এইরূপে স্থললিত পদাবলি- 
সমন্বিত সুমধুর বচনে ভগবানের অখিল মহিমার উল্লেখ 
পূর্বক স্তব করিলে, অকুষ্ঠৈষ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণ ভীহাকে যেন মায়ায় 
মোহিত করিয়াই ঈষৎ হাস্য করিলেন ॥ 8৪ ॥ . 

এবং, কুস্তীর সেই অনন্যবিষয়িণী রতিপ্রার্থনা সফল 
হউক, এইরূপ অঙ্গীকার পুরঃসর তিনি রথস্থান হইতে 
হস্তিনাপুর-মধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া কুস্তী ও অপরাপর 



্ 22525555542 তি রসি এ এ পিসি টন রং চে ঠ 

শ্রীমন্ভাগবতম্:। [ ১ ক্কং--৮ জং। 
এস সপ্ত ৭ পিস লি পর পর ৯ সস প্স /চা এসসি রসি লিস্ষ্ি্জবপ্ছ অ ইপর্ি িলী ্ সউিি 

৩৪২, 

_. ব্যাসারীশ্বরেহাজৈঃ কষ্ণনাডুতকর্শাণা | 
প্রবোধিতোহপীতিহাসৈর্নাবুধ্যত শুচার্পিতঃ ॥ ৪৬॥ 

: ঈশ্বরেহাজ্ৈ ব্যাসাদ্যৈঃ অভ্ভুতকর্ণ! কৃষেন (চ)-ইতিহাসৈঃ প্রবোধিভঃ অপি'( যুধি 

টিরঃ ) শুচ] অর্পিতঃ (সন) ন অবুধ্যত ॥ ৪৬ ॥ 

রি [ শ্রীধরস্বামী | ] 

ত্বয়ি মেহনন্যবিষয়া মতিরিতি ষৎ প্রার্থিতং তদ্বাঢ়মিত্যঙ্গীকতা রথস্থানাৎ 
গজসাহ্বয়মাগত্য পশ্চাতাঞ্চ অন্ঠাশ্চ সুভদ্রাদ্যাঃ স্ত্রিয় উপামন্ত্য অনুজ্ঞাপ্য 
স্বপুরং যাস্তন্ রাজ্ঞ। যুধিষ্ঠিরেণ প্রেম্ণা অত্রৈক কিঞ্িৎ কাঁলং নিবসেতি সম্প্রার্থয 
নিবারিতঃ ॥ ৪৫ ॥ 

[ ছ্নিক1।] 
ততঃ. কুস্ত্য,ক্তং ্বীরুত্য রথস্থানাৎ পুনর্গজাহ্বয়ং প্রবিশ্ত সথতভ্রাদিস্তিয় 

অনুজ্ঞাপ্য চ যাশ্যন্ সন্ ধর্েণ নিবারিতঃ ॥ ৪৫ ॥ 

[ প্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 

ত্বপ্মি মে অনন্যবিষয়া মতিরিতি যত প্রার্িতং তত বাঢ়মিত্যঙ্গীরৃত্য রথ- 
স্বানাঁৎ গজসাহ্বয়ং প্রত্যাগত্য পশ্চাৎ তাঁঞ্চ অন্যাশ্চ স্ভদ্রাপ্রমুখাঃ সত্য 
উপামন্ত্য অনুজ্ঞাপ্য শ্বপুরং যাস্তন্ রাজ্ঞা যুধিষ্ঠিরেণ প্রেম্ণা অত্রৈব কঞ্চিৎ কাঁলং 
'নিবসেতি সম্প্রার্থয নিবারিতঃ | তেন চ রাজ্ঞঃ প্রেম্ণঃ সর্বতোহপি বশীকর- 
ত্বাতিশয়ে। ব্যজিতঃ ॥ ৪৫ ॥ 

সত্রীগণকে আমন্ত্রণ পুর্ব্বক স্বপুর-গমনে উদ্যত হইলে, রাজা 
যুধিষ্ঠির নিরতিশয় গ্রীতিবশে কিয়ৎকালের জন্য অবস্থানের 
অনুরোধ করিয়া! তাহাকে উক্ত সন্কল্প হইতে নিবৃত্ত করি- 
লেন ॥ ৪৫ ॥ 

অনন্তর ভগ্রবানের অভিপ্রায়ানভিজ্ঞ ব্যাসাদি খধষিগণ এবং 
অন্ভুতকর্ম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ ইতিবৃত্ের উল্লেখ করিয়! 
প্রবোঁধ প্রদান করিলেও রাজা যুধিষ্ঠির অতীব শোঁকাকুলতা! 
প্রযুক্ত কোন ক্রমেই প্রবোধ লাভ করিতে পারিলেন 
না ॥ ৪৬ ॥ 

স্ষ 



১ ৮ অং।]  স্ীমন্তাগবতমূ। ৩৪৩ 
[ ভ্রীধরশ্বামী | ] 

অথ ভীন্মনির্যাণোৎ্সবং বক্তম্ উপোদ্ঘাতকথাং প্রস্তৌতি। যাসাদ্ৈ 
প্রবোধিভোইপি গুচা ব্যাণ্ঃ সন্ নাবুধ্যত বিবেকং ন প্রাপ। কুতঃ ঈশ্বরেহায়! 
অজ্ৈঃ শ্বতক্ততীক্মনির্াণমহো্সবায় .রাজ্ঞা সহ কুরক্ষেত্রং গন্তব্যং তন্ুখে- 
নৈবায়ং প্রবোধনীক় ইতি হীশ্বরাভি প্রায়ঃ কাধ্যদ্বয়বিধায়কঃ তমজানস্তিরিত্যর্থঠ। 

শ্রীকৃষ্চেনাপি প্রবোধিতে৷ নাবুধ্যত। তত্র হেতুঃ অদ্ভুতকম্মণেতিণ যথা কুরু- 
পাওবসন্ধানার্থং গতোহপি যথোচিতব্কমব বদননপি বিগ্রহমেব দৃীরুতবান্ এব- 
মত্রাপি প্রবোধয়ন্নবোৌপমেব দৃড়ীচকারেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ 

[ দীপনী।] 
উপোঁদঘাতেতি | বক্ষ্যমাণমর্থং মনসি নিধায় তদর্থম্ অর্থান্তরবর্ণনদ উপোদঘাতঃ | চিগ্তাং 

প্রকৃতমিদ্ধ্যর্থামুপোদঘাতং বিছুবুধ। ইতি তল্পক্ষণাৎ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ 

[চুণিকা।] 
অথেতি কথাস্তরম্। ততঃ ব্যাসাদ্যৈঃ কৃষ্ণেন চ বোৌঁধিতোপি শোকযুক্তো 

ধর্দমঃ বিবেকং ন গ্রাপ ॥ ৪৬ ॥ 

[শ্্রীজীবগোন্বাষী |] 
ব্যাসাদোরিতি। নাবুধ্যত প্রত্যুত শুচা ব্যাপ্ত এবাসীদিতার্থঃ। ঈশ্বরস্য 

তাদৃগিচ্ছয়ৈব তেষাং যুক্তিঃ প্রতিহতশক্কিক! কৃতেতি গ্বাম্যভিপ্রায়ঃ। বস্ততত্তেবং 
ব্যাখোয়ং__যদ্যপি ব্যাসাদ্যাঃ রাজায়ং ক্গোপদেশং ন মংস্যত ইতি জানস্ত্যেব 
তথাপ্যডুতকর্মময্য। ঈশ্বরেহায়! বিজ্ঞেরপি সপ্ভিঃ সম্থোধিত ইতি 8৬1৪৭18৮1৪৯] 

[ প্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা !] 
যদ্যহমিদানীমিহৈব স্থিতোহ্ভ্বং তর্হাসরমৃত্যুকালং মদর্শনং বিন মর্ভৃ- 

মনিচ্ছন্তং ভীম্মং স্বতক্তমাত্মীনং সপরিকরমেব সনশ্য সুখয়ামি লোকে 
তছ্ুৎকর্ষং খ্যাপয়িতুং তন্মুখেনৈব রাজানঞ্চ প্রবোধয়ামীতি ভগবদভিপ্রায়ং 
বাওয়ন্নাহ। ঈশ্বরস্য কৃষণস্য ঈহায়। উক্তলক্ষণস্য অভিপ্রায়স্য অজ্ঞৈবিজৈর্বা। 
অন্ভুতকর্দণেতি ইদমস্যাডুতং কর্ম বৎ শ্ব়মেবাস্য হৃদি প্রবিশ্য অবিবেক্ 
উ্থাপিতবান্ বহিশ্চ গ্ৃকর্তৃকেণ ব্যাসাদিকর্তৃকেণাপি প্রবোধেনাবোধমেব 
দুড়ীচকার তেন চ ভীন্মমুখোদিতেন তত্বেন তং প্রবোধ্য ব্যাসাদিভ্যোহপি 
মন্বোংপি মদেকান্ততক্তে! ভীন্মোংতিশয়েন ধর্জ্ঞানতত্বজ্ঞ ইতি লোকে 

_ বিখ্যাপয়ামাস। কিঞ্চ যুধিষ্টিরস্য তু ততোহপি গ্রেমাধিক্যাদাধিক্যং যৎ তদনু- 
রোধেনৈব দ্বারকামগঞ্ছংন্তত্র স্থিতঃ তত এব তস্্িকটং গত্বা তথা চক্রে ইতি 
বিবেচনীয়ম্ ॥ ৪৬ ॥ 



৬ রি 

ভ্রীমনীগবতম্। [১স্কং-৮ অং । ৃ 

আহ রাজা ধর্মস্থতশ্চিন্তয়ন্ হ্হৃদাং বধযৃ। 

প্রাকৃতেনাত্বনা বিপ্রাঃ স্লেহমোহবশং গতঃ ॥ ৪৭ ॥ 
অছে। মে পশ্যতাজ্ঞানং হৃদি রূঢং ছুরাত্মনঃ। 

পারক্যান্তৈব দেহস্ত বহ্ধ্যো! মেহক্ষৌহিণীরহ্তাঃ ॥ ৪৮ ॥ 
(হে) বিপ্রাঃ ! রাজ। ধর্শহুতঃ, স্হদাং বধং চিন্তয়ন্ প্রাকৃতেন আত্মন! স্নেহমোহবশং 

গতঃ (সন্) আহ ॥ ৪৭ 
অহে। ছুরাত্মনঃ মে হাদি রঢ়ম্ অজ্ঞানং পশ্যত। পারক্যস্য এব দেহস্য (অর্থে) মে 

(ময়) বহ্বাঃ অক্ষৌহিথীঃ ( অক্ষৌহিণাঃ) হতাঃ॥ ৪৮ ॥ 

[ শ্রীধরম্বামী।] 

অবৌধমেব প্রপঞ্চয়তি আহ ইতি ষড়ভিঃ। প্রাককতেন অবিবেকব্যাপ্তেন 
আত্মন। চিন্তেন। হে বিপ্রাঃ ॥ ৪৭ ॥ 

পারক্যন্ত শ্বশ্গালাদ্যাহারস্য দ্েহস্যার্থে। মে ময়া। অক্ষৌহিণী: অঙ্গৌ- 
হিণ্য£। অক্ষৌহিণীগ্রমাণং ব্যাসেনোক্তম্-_অক্ষৌহিণী প্রসংখ্যাত। রথানাং 
দ্বিজসভূম | সংখ্যাগণনতত্বজ্ৈঃ সহআাণ্যেকবিংশতিঃ ॥ শতান্যুপরি চাষ্টো চ 
তথা তুয়শ্ সপ্ততিঃ। গজানাঞ্চ প্রসংখ্যানমেতদেব প্রকীর্তিতম্ ॥ জ্ঞেয়ং শত- 

চূর্মিকা।] 
(কিক হে বিপ্রাঃ সুহৃ্ধধং চিন্তয়ন মোহং প্রান্তে ধর্ম আহ ॥ ৪৭ ॥ 

[ পীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 
অবোধমেব প্রপঞ্চয়তি। প্রারকতেনাক্মন। চিত্তেন বস্ততস্ত তন্তাত্মা হা্রাকৃত 

এবেতি। তদপি প্রাক তত্বারোপে! ভগবদিচ্ছয়ৈবোক্তপ্রয়োজনায়েতি জ্েয়ম্।৪৭। 

বিগ্রগণ ! ধর্মনন্দন রাজা যুধিষ্টিরের হৃদয় স্বহ্ৃদ্বর্গের 
বধবৃতান্ত চিন্তা করিতে করিতে অবিবেকে একান্ত আচ্ছন্ন 
ইইয়া উঠিল। তিনি সেই অবিবেক-জনিত ন্নেহ-যোহের 
বশবর্তী হুইয়! কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ 

অহো!! আমি কি ছুরাতম।! বদ্ধমূল হইয়া আমার হৃদয়ে 
অজ্ঞান কেমন আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, দেখ ! আমি এই 
কুকুর-শৃগালাদির ভক্ষ্য অনিত্য দেহের জন্য কত অক্োহিপী ূ 
সৈম্যই ন। বধ করিয়াছি ॥ ৪৮ ॥ ' 
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বালদ্বিজন্থহন্মিত্রপিতৃভ্রাতৃগুরুদ্রহঃ | নু 

ন মে স্যানিরয়ান্মোক্ষো হ্যপি বর্ষাযুতাধুতৈঃ ॥ ৪৯ ॥ 
বালদিজন্হৃমিত্রপিতৃ্ত্রাতৃগুরুজ্ঞহ: মে *বর্যাধুতাধুতৈঃ অপি নিরয়াৎ মোক্ষঃ ন হি. 

সযাৎ॥ ৪৯ ॥ | 
সপ 

গু 
পপ পপ 

[ শ্ীষ্ঠরদ্থামী |] | 
সহঅং তু সহম্রাণি নবৈব তু । নরাণামপি পঞ্চাশৎ শতাঁনি ভ্রীণি চৈব ছি ॥ 
পঞ্চবষ্টিসহত্রাণি তথাশ্বানাং শতানি চ। দশোত্তরাণি ঘট্ প্রাঃ সংখ্যাতত্ব 
বিদ্বো জনাঃ। এতামক্ষৌহিরীং প্রার্যথাবদিহ সংখ্যয়েতি ॥ ৪৮ ॥ 

স্মছদঃ সম্বন্ধিনঃ | মিভাঁণি সখায়ঃ ৷ পিতরঃ পিতৃব্যাঃ ॥ ৪৯ ॥ 

| দীপনী |] 

এতাং রথগজনরাহ্বীনাং সীকল্যেন ২,১,৭৯* পরিমিতাম্। তত্র ২১,৮৭০ রধীঃ, ২১৮৭৪ 

গ্রজাঃ, ১০৯,৩৫০ নরাঃ, ৬৫,৬১০ অস্বাঃ ॥ ৪৮--৫২ ॥ | 

[ চুরণিকা |] 

অহে! হৃদি রূঢং মমাজ্ঞানং পশ্তত | কিং তৎ। শ্বাদীনাং ভক্ষ্যস্ত দেহস্তার্থে 
ময়াক্ষৌহিণ্যে হতাঁঃ ॥ ৪৮ ॥ | 

অপি চ বালগুর্ধাদিদ্রহে। মে নরকাঁদবহুবৎসরৈরপি মোক্ষে। ন স্তাৎ ॥৪৯॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তাঁ। ] 
পাঁরক্যন্ত শ্বশৃগালাদ্যাহারস্য দেহস্যার্থে অক্ষৌহিণীরক্ষৌহিণ্যো হতাঃ। 

অক্ষৌহিণীপ্রমাণং ব্যাসেনোক্তম্-_অক্ষৌহিনী প্রসংখ্যাতা রথানাং দ্বিজ- 
সত্তমাঃ। সংখ্যাগণনতত্বজ্রৈঃ সহআ্রাণ্যেকবিংশতিঃ ॥ শতান্ত্যুপরি চাষ্টৌ চ তথা 
ভূয়শ্চ সপ্ততিঃ। গজানাঞ্চ প্রসংখ্যানমেতদেব প্রকীর্তিতম্ ॥ জ্ঞেয়ং শতসহত্রস্ত 
সহম্রাণি নবৈব তু। নরাণামপি পঞ্চাশৎ শতানি ত্রীণি চৈব চ॥ পঞ্চবষ্টি- 
সহশ্রাণি তথাশ্বানাং শতানি চ। দশোত্বরাণি ষট্ প্রাঃ সংখ্যাতত্ববিদেো 
জনাঃ। এতামক্ষৌহ্বিণীং প্রাহুর্যথাবদিহ সংখ্যয়েতি ॥ ৪৮ ॥ 

স্থহদঃ সম্বন্ধিনঃ। মিত্রাণি সথায়ঃ। পিতরঃ পিভৃব্যাঃ ॥ ৪৯ ॥ 

হায়! আমি কত বালক, ব্রাহ্মণ, স্থহুহ, মিত্র, পিতৃস্থানীয় 
ব্যক্তি, ভ্রাত1 ও গুরুজনের দ্রোহাঁচরণ করিয়াছি, অতএব 

: অযুত অযুত বর্ষেও নরক হইতে আমার পরিত্রাণ নাই ॥৪৯॥ 
৬8 সিরিজা ডট ৯৯৫৯7 ৯০ সিপিবি আদি সপ জী আপি স উল আনল ভালে অজিত অপ অপ সনপসপ পরি সস ২৩ দস সা সা সত সা 

8৪ 

ৃ 



৯৫ 
ও 5 

ডি. লিপ্ত স্টিকি পি এপি সির সপ্ত আনা সিসি সসতালাসমপাস্িলা সিসি সিল সা উপ সি ছি আসি বট সা লা খিল উল টি জা সিট অর টিলা পা উট কা ৪ স্প৪ 

হ 

র্ 

৩৪৬ শ্রীমন্ভাগবতম্ । [১ স্কং-৮ অং। 
পিসি কউ গতি ভা আর শা পন তা এছ এস বিপাশা এটি সরি কেরে স্টিল অপার সি সা সিল সিএ সিরা সির হল 

নৈনো রাজ্ঞঃ প্রজাভরু্ধর্মো যুদ্ধে বধে! ছিষাম্।, 

ইতি মেন তু বোধায় কল্পতে শাসনং বচঃ ॥ ৫০ ॥ 
যুদ্ধে দ্বিষাং বধঃ প্রজাভর্ভ.ঃ রাজ্ঞঃ ধর্ম: এনঃ ন, ইতি শাননং বচঃ মে বোধায় ন তু 

কলপতে ॥ ৫০ ॥  [ “ধর্ম যুদ্ধে” ইত্যত্র “ধর্মযুদ্ধে” ইতি বা পাঠঃ 1] 

[ শ্রীধরস্বামী।] 

দ্বিষাং বধঃ এনঃ পাঁপং ন ভবতীতি যৎ শাঁসনং শিক্ষারূপং বচঃ। কুতো ন 
কল্পতে যতস্তদ্বচঃ প্রজাভর্তূরেব। অয়ং ভাবঃ-_স্বপ্রজানামন্যতো বাধে প্রসক্তে 

তদ্ধধোহনুজ্ঞাতঃ ছুর্োধনেন তু প্রজায়াং পাল্যমানায়াং ময় কেবলং রাজ্য- 
লোভেন হতত্বাৎ পাপমেবেদমিতি ॥ ৫০ ॥ 

[ চণিকা। ] 

কিঞ্চ যুদ্ধে দ্বিষাং বধঃ পাঁপং নেতি হচ্ছান্্রং তত প্রজাভর্তুরেব ময়া তু 
কেবলং রাজ্যলোভেন ইমে হতাঃ অতঃ পাঁপমেবেদম্ ॥ ৫০ ॥ 

[ শ্রীজীবগো স্বামী |] 

নৈন ইতি । রাজ্ঞো ধর্মযুদ্ধে দ্বিষাং বধঃ এনঃ পাঁপং ন ভবতীতি যৎ 
শাসনং বচঃ তন্তু ন মে বোধায় কল্নতে। যতঃ তদ্ধচঃ প্রজাঃ পালয়ন্তমেব 
রাজানং প্রতি ন তু লুব্ধং প্রতীতি বাক্যার্থঃ। ভাবার্থস্ত টাকাবদেব ॥৫০॥৫১।৫২। 

ইতি ভ্রীমন্তাগবত গ্রথমন্কন্বস্ত শ্রীজীবগো শ্বামিকৃতব্রমসন্দর্ভে অইমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 

দ্বিষাঁং বধঃ এনঃ পাঁপং ন ভবতীতি যৎ শাসনং শিক্ষারপং বচঃ। কুতো 
ন কল্পতে যতস্তদ্রচঃ প্রজাভর্ভতুরেব । অয়ং ভাবঃ-_স্বগ্রজানামস্ততো৷ বাধে 
প্রসক্তে তদ্ধধোহনুজ্ঞাতঃ হুর্ষ্যোধনেন তু প্রজায়াং পাল্যমানায়াং ময়! কেবলং 

রাঁজ্যলোভেন হতত্বাৎ পাপমেবেদং মম জাতমিতি ॥ ৫০ ॥ 

প্রজাপালক নরপতি সংগ্রামে যে শক্রসংহার করেন, 
তাহা পাপ নহে, পর্তু ধন্মই; এই শান্ত্রান্ুশাসন আমার 
চিত্তকে প্রবোধিত করিতে পারিতেছে না ॥ ৫০ ॥ 



০৪০৫ |মস্ভীগবতমূ-। ৩৪৭ : 
সস সিস্ট সা সপ সি সিসি পাপা 

জ্্রীণাং মদ্ধতবন্ধুনাং দ্রোহে। যোঁহসাবিহোথিতঃ | 

কর্ম্মভিগৃহিমেধীয়ৈর্নাহং কল্প! ব্যপোহিতূম্ ॥ ৫১৭ 
যথ! পঙ্কেন পদ্থান্তঃ স্থুরয় বা জ্রাকৃতম্ | ... রী 

ভূতহত্যাং তৈবৈকাং ন যজৈর্মাসটুমর্হতি ॥ ৫২ ॥ 
ইহ মদ্ধতরন্ুনা স্ত্রীণাং যঃ অসৌ ফ্রোহ” উখিতঃ, হি অহং গৃহমেশীয়েঃ কর্মভিঃ 

ব্যপোহিতুং ন কল্পঃ ॥ ৫১" 

যথ পস্কেন পঙ্কাস্তঃ হরয়। সুরাকৃতং বা, তথ। এৰ (জনঃ) একাম্ অপি) ভূতহতণাং যঞ্জেঃ 

মাঈন অর্থতি ॥ ৫২ ॥ 

ইতি শ্রীমপ্তাগবতে মহাপুরাঁণে পান্রমহ্ংস্তাঁং সংহিতায়াঁং বৈয়াসিক্যাং 
প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে কুস্তীস্ততিযুধিষ্টিরান্ূতাপে। নাম 

অই্ুমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥ 

চা 

[ শ্ীধরস্বামী। ] 

কিঞ্চ যুদ্ধে পুংসাঁং বধো ভবতু নাম ধর্ঃ স্ত্ীণাং তু ময়! হত! বন্ধবে! যাঁসাং 
তাসাং যোইসৌ দ্রোহোহন্দ্বিষ্টোইপ্যুখিতঃ তং মোদি অপাঁকর্তূং কল্প: 
সমর্থ নাহম্। গৃহমেধীয়ৈঃ গৃহাশ্রমবিহিতৈঃ ॥ ৫১ ॥ 

[ চৃণিক' | ] 

অন্যচ্চ। মদ্ধতপতীনাং স্ত্রীণাং যে! দ্রোহঃ উতৎ্পরস্তং নাশযিতুং গৃহস্থ- 
কন্মভিরহং সমর্থো ন ॥ ৫১ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তা। ] 

ময়্া হত! বন্ধবে। যাঁসাং তাঁদাম্। কন্পঃ সমর্থঃ ॥ ৫১ ॥ 

আমি যুদ্ধে বন্ধুবর্গের নিধন সাধন করিয়া তাহাদিগের 
অবলাকুলের এই যে বিষম দ্রোহভাব উৎপাদন করিয়াছি; 
গৃহাশ্রম-বিহিত যে কোন. কর্ম অবলম্বন করি না কেন, 
আমি কখনই তাহা অপনয়ন করিতে সমর্থ হইক না ॥ ৫১ ॥ 

পক্কিল জল যেরূপ পর্ক দ্বার ক্ষালিত হইতে পারে না) 
এবং স্থুরালেশকৃত অপাবিত্র্য যেরূপ বহু স্থর। দ্বার! মাঁজ্জিত 



রিকি 
শ্রীমদ্ভাঁগবতমূ ] [ ১ স্কং--৮ অং। ন্ 

[ঞরধরম্বামী |] 

ননু চ সর্ং পাপ্যানং তরতি তরতি ব্রন্মহত্যাং যোহশ্বমেধেন যজতে ইতি 
শ্রতেঃ পাপমশ্বমেধেন নশ্তেদেবেত্যাশঙ্ক্য অবিবেকবিজূত্তিতং হেতুবাদমা শ্রিত্য 
নিরাকরোতি। যথ। পক্ষেন পঙ্কাস্তে। ন খৃজ্যতে যথা সুরালেশকতমপাবিত্র্যং 
বহুব্যা সথরয় নন মৃজ্যতে ততৈব ভূতহত্যামেকাং প্রমাদতে! জাতাং বুদ্ধিপূর্ব্বক- 
হিংসাপ্রাযৈ্যজৈর্মাটং শোধয়িতুং নাহৃতীতি ॥ ৫২ ॥ 

ইতি শ্রীমভাগবতভা বার্থদীপিকায়াং প্রথমন্কদ্ধে অই্টমোহধ্যায়ত ॥ ৮ ॥ 

[ চুণিক]।] 

কিঞ্চ যথা মদ্যলেশকৃতম্ অপাবিজ্র্যং বহুমদ্যেন শুদ্ধং ন ভবতি এবম্ 
একামপি ভূতহত্যাং হিংসাপ্রাযৈ্যজ্ৈঃ মাষ্টু নাহৃতীতি ॥ ৫২ ॥ 

ইতি শ্রীমন্ভাগবত প্রথমন্বন্ধচুণিকায়াম্ অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবন্তী |] 

নন চ সর্ধং পাপ্যমানং তরতি তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোহশ্বমেধেন যজতে ইতি 
শ্রুতেঃ পাঁপমশ্বমেধেন নশ্যেদিতি চেৎ তত্রাহ। যথা ঘনপঙস্কেন পক্কান্তে। ন 
মৃজ্যতে যথ! বা! স্থরালেশকৃতমপাবিত্র্যং বহ্ব্য। সুরয়! ন মৃজ্যতে। যজ্জৈঃ বুদ্ধি- 
পূর্বক হিংসাপ্রাধৈর্বহতি্বজ্ৈঃ ॥ ৫২ ॥ 

ইতি সারার্ঘদর্শিল্তাং হবিণ্যাং ভক্তচেতসামূ। 
অষ্টমঃ প্রথমেহধ্যায়; সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥ ৮ ॥ 

হইতে পারে না, একটি মাত্র প্রাণিহত্যা-জনিত পাঁপও সেই- 
রূপ হিংসাবহুল শত শত অশ্বমেধ দ্বারা খণ্ডিত হইতে 
পারে না। ৫২॥ 

কুস্তীস্তরতি ও যুধিষ্টিরানুতাঁপ নামক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ড। 

০০২৬২ বব 



নবমোইধ্যায়ঃ | 

চা 

সৃত উবাচ।, . 
ইতি ভীতঃ প্রজাদ্রোহাৎ সর্ধবধন্মবিবিৎসয়! |, 
ততে!| বিনশনং প্রাগাদধূত্র দেবত্রতোহপতৎ ॥ ১ ॥ 

ইতি প্রজাদ্রোহাৎ ভীতঃ (যুধিষ্ঠিরঃ ) ততঃ সর্বধর্মবিষিৎসয। বিনশনং প্রাগাৎ, যন্ত্র 
দেবত্রতঃ অপতৎ ॥ ১॥ 

[ জীধরস্বামী 1] 

যুধিষ্ঠিরাঁয় ভীদ্ষেণ সর্ধধর্্মনিরপণম্। 
কৃষ্স্ততিশ্চ মুক্তিশ্চ নবমে তন্ত বর্যতে ॥” 1 

যদর্থং তস্যাবিবেকঃ শ্রীকৃষ্ণেন সংবর্ধিতন্তদর্শয়ততি ইতীতি। সর্বেষাং 
ধর্্মাণাঁং বিবিৎসয়! বেদিতুমিচ্ছয়।। বিনশনং কুরুক্ষেত্রম্ । দেবব্রতে। ভীম্মঃ ॥ ১॥ 

[ দ্দীপনী।] 

| ১০৮১১ ॥ 

[ চূর্িকা'] 
সৃত উবাচ। এবং প্রজান্রোহাভ্ীতো| ধর্ম যত্র তীম্মোপতৎ তন্মিন্ 

কুরুক্ষেত্রে ধর্মজিজ্ঞাঁসয়াগমৎ ॥ ১ ॥ 

[ প্রজীবগোস্বামী 1] 

প্রীভীম্মমহিমদর্শনার্থ ভগবদিচ্ছয়ৈব তত্তৎপ্রভাঁবাবরণমপি জাতমিত্যাহ 
ইতি ভীত ইতি চতুর্ভিঃ ॥১॥২॥৩॥৪॥৫॥৬॥৭॥৮॥৯॥ 

নবম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের নিকট ভীক্মকর্তৃক সর্বধর্ম-নিরপণ ও শ্রীকৃষ্ণের 

স্তব এবং এ ভীম্মদেবের মুক্তি বর্ণিত হইয়াছে। 

সৃত কহিলেন, এইরূপে প্রজাদ্রোহ নিমিত্ত অধন্ম ভয়ে 

ভীত হইয়া, রাজ! যুধিষ্ঠির সর্বধর্ম্ের তত্ব জ্ঞাত হইবার 
অভিলাষে, কুরুক্ষেত্রের ষে স্থানে পিতামহ ভীত্ম শরশষ্যায় 
পতিত ছিলেন, সেই স্থানে যাত্র! করিলেন ॥ ১ ॥ 

রি 



৩৫৭, প্রীমপ্তভাগবতমূ। [১ স্বং-_৯ অং। 
৬ নি সি লস পল সিস্ট রসি টিসি এসসি সিএ আতা টিসি এ তি ও স্টার পৌস্সিসি 

তদা তে ভ্রাতরঃ সর্বেরে সদশশৈঃ স্বর্ণভুষিতৈঃ'। 
অন্বগচ্ছন্ রথৈর্বিপ্রা ব্যাসধোম্যাদয়স্তথা ॥ ২ ॥ 
ভগবানপি বিপ্রর্ধে রথেন লধনঞ্জয়ঃ 

য় ভৈর্ব্যরোচত নৃপঃ কুবের ইব গুহ্যকৈ ॥ ৩ ॥ 
(হে) বিপ্রাঃ! তদ1 তে সর্ব ভ্রাতরঃ তথ। ব্যাসধোম্যাদয়ঃ ন্বর্ণতৃষিতৈঃ সদশ্বৈ: রখৈট 

অন্বগচ্ছন্ ॥ ২॥ 

(হে)-বিপ্র্ষে! সধনঞীয়ঃ ভগবান্ অপি রখেন (তম্ অন্বগচ্ছৎ)। (তদ1) সঃ নৃপঃ 

গুহ্যকৈঃ কুবেরঃ ইব তৈঃ ব্যরোচত ॥ ৩॥ , 

[শ্রীধরক্ষামী।] 
সম্তঃ শ্রেষ্ঠ অশ্ব! যেষু তৈ রখণৈঃ ॥ ২॥৩॥ ৪ ॥ 

[ চূর্ণিক।] 

তদ। সর্বে ভ্রাতরস্তথ। ব্যাসাঁদয়ো। ভগবানপি তমন্বগচ্ছৎ ॥ ২ ॥ ৩॥ 

| প্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 

নবমে স্বপ্রভূং ভীন্ষমো দদর্শাথ তদাজ্ঞয়]। 
ধর্ানুক্জা বহু স্তবত্বা তমেব প্রাপ ভক্তিতঃ ॥ ০ | 

যদায়ং তবাঁবিবেকো। নাপযাতি তদ। সর্ধধর্মতত্বজ্ঞং ভীম্মমপি পুচ্ছেতি 
যুক্তির্যদ! সর্ববসম্মতাভূৎ তদ! রাজা তত্রৈব যযাবিত্যাহ ইতীতি। বিবিৎসয়া 
বিচারেচ্ছয়া । বিনশনং কুরুক্ষেত্রম। দেবব্রতো ভীম্মঃ ॥১॥ ২॥ 

ভগবানপ্যন্বগচ্ছৎ ॥ ৩॥৪॥ ৫ ॥ 

সেই সময় তাহার ভ্রাতগণ এবং ব্যাস ও ধৌম্য প্রভৃতি 
বিপ্রবর্গও সদশ্ব-সংযোজিত ও ব্বর্ণ-বিভূষিত রথে আরোহণ 
পূর্বক তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ২॥ 

বিপ্র্ষে! ভগবান শ্রীক$ও অর্ছুনের সহিত রখাধিবূঢ় 
হইয়! তাহার অনুগামী হইলেন। তৎ্কালে রাজ! যুধিঠির 

॥ এই দকল অনুযায়িবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া গুহৃকগণে পরিরৃত 
ৃ কুবেরের ন্যায় শোঁভ1 পাইতে লাগিলেন ॥ ৩॥ 



১ স্বং--ন অং1] জ্ীমস্ভাগবতম্। ৩৫১ 
শি লা্িিপাি ৮৯ তি পা ৫ পা পা লা তা পেট লা শি লা পচ পর তা লট লা লী পি পা পি লি পি পা পি পি কপি পি বসি লা লি পা পি কি পস্্ 

ৃষ নিপতিতং ং ভূমৌ দিবন্ঢয .তমিবামরম্ | 
প্রণেমুঃ পাগুবা ভীম্মং সানুগাঃ সহ চক্তিণ! ॥ ৪ ॥ 

তত্র ব্রন্ষর্ষযয়ঃ সর্বেব দেবর্ধয়শ্চ সম্ভম | 
রাঁজর্যয়শ্চ তত্রাসন্ দ্রষ্টুং ভরতপুঙ্গবম্ ॥ ৫ ॥ * 
পর্বতো! নারদে! ধৌম্যো ভগবান্ বাদরায়ণ£। 
বৃহুদশ্বো ভরদ্বাজঃ সশিষ্যে। রেণুকাস্্ তঃ ॥ ৬ ॥ 

তীম্মং দ্িবঃ চ্যুতম্ অমরম্ ইব ভূমৌ নিপতিত দৃষ্ট। সানুগাঃ প*গুবাঁং চক্রিণা শহ (তং) 
প্রণেমুং ॥ ৪ 

(হে) সত্তম! তত্র (তদ1) ত্রন্ষর্য়ঃ দেবর্ষয়ঃ চ রাঁজর্ধয়ঃ চ সর্ব্বে ভরতপুক্তবং দ্রষ্টং তত্র 

আন্ ॥ ৫॥ 

সশিষ্যঃ পর্ধ্বতঃ, নারদ, ধৌম্যঃ, তগবান্ বাদরায়ণঃ বৃহদগ্ব:, ভরদ্বাজঃ, রেণকাস্থতঃ, ॥৬ 

[শ্রীধরম্বামী। ] 
তত্র তদা তত্রাসন্ ততক্ষণমে বাগত ইত্যর্থঃ। ভরতপুঙ্গবং ভীন্মম্ ॥ ৫ ॥ 

[ চুণিক1। ] 

ততঃ ভূমৌ পতিতং ভীন্মং রী. ভগবত! সহ সর্কে পাওবাঃ প্রণেমুঃ ॥ ৪ ॥ * 
তদ। দেবর্ষয়ে। ব্রহ্গর্যয়ে। রাজর্যয়শ্চ ॥ ৫ ॥ 

পাগুবগণ, অন্ুগবর্গ ও চক্রী ভ্রীকঞ্চের সহিত কুরুক্ষেত্র 
উপস্থিত হুইয়। দেখিলেন, ভীমক্মদেব স্বর্গচ্যুত অমরের ন্যায় 
ভূমিতলে নিপতিত রহিয়াছেন। তখন তাহারা নিকটবর্তী 
হুইয়। তাহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ৪ ॥ 

সন্তম ! তৎকাঁলে ভরতবংশাবতংস ভীমক্মকে দর্শন করি- 
বার নিমিত্ত ত্রন্মষি, দেবষি ও রাজর্ধিগণ সকলেই, রি 
স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫॥ 
_ব্রহ্ধন! সশিষ্য পর্বত, নারদ, ধোৌম্য, ভগবান বেদ- 
ব্যাস, বৃহদশ্ব, ভরদাঁজ, রেখুকানন্দন পরশুরাম, বশিষ্ঠ, ইন্দ্র- ? 
8৮০ ক টা 25526555555 পাস স্পস্ট 

/ ৬ ॥ 
শ৬ ধীন্কীন 



৩৫, শ্রীমস্তাগবতমৃ। [১ স্কং-_৯ অং। 
নাছ পা এসসি তি রসি পিএ এসি আসি রি জি ভা পা 2 ভা এসি ৪৭৯ বাসি এ ছি লস তি লাস তীর ও পি সি ভাসি বা ছি শির জরি জানি চাও লি পিস ও ছি সি এসসি তা উঠ সি আসি আইজি ১ উতাপ্ি রি ভি তা ০ শি তষ্ি ভা  এটি এ 

বশিষ্ঠ ইন্দপ্রমদন্ত্রিতো গ্ৃৎসমদোহসিতঃ। 
কাক্ষীবান গৌতমোহত্রিশ্চ কৌশিকোহিথ স্বদর্শনঃ ॥ ৭ 
অন্যে চ মুনয়ে। ব্রহ্মন্ ব্রহ্মরাতাদয়োহমলাঃ। 

শিষ্যেরূপেতা আজগ্, কশ্যপাঙ্গিরসাদয়ঃ ॥ ৮ ॥ 
তান্ সমেতান্মহাভাগানুপলভ্য বসুভমঃ | 

পুজয়ামাস ধর্্মাজ্ঞে! দেশকালবিভাগবিৎ ॥ ৯॥ 
বশিষ্ঠঃ, ইন্ত্রপ্রমদ:, ত্রিতঃ, গৃৎ্সমদঃ, নতি , কাক্ষীবান্, গৌতমঃ, অত্রিঃ, কৌশিকঃ চ, 

অথ সুদর্শন, ॥ ৭॥ 

(হে) ব্রদ্ষন্! অনো অমলা; ব্রহ্মরাঁতাদয়: কশ্যপার্গিরসাদয়ঃ মুনয়ঃ চ শিষ্ৈঃ উপেতাঃ 

(সন্ভঃ) আজগ,$॥ ৮॥ 
ধর্ঘন্রঃ দেশকালবিভাগবিৎ বহুত্তমঃ (ভীম্মঃ) তান্ মহাভাগান্ সমেতান্ উপলভ্য 

পুজয়ামাস ॥ ৯ ॥ 

[ শ্রীধরম্বামী। ] 

রেণুকাস্থতঃ পরশুরামঃ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ 
ব্রহ্গরাতঃ শুকঃ। আঙ্গিরসে। বৃহস্পততিঃ ॥৮॥ 

[ চুর্ণিকা |] 
তথ! পর্বতো নারদেো 9 ্ র বৃহদশ্বো ভরদ্বাজঃ পরশুরামঃ ॥ ৬ ॥ 
বশিষ্ঠঃ ইন্দ্রপ্রমদঃ ত্রিতঃ গৃত্সমদঃ কাক্ষীবান্ গৌতমঃ অত্রিঃ কৌশিকঃ ॥৭॥ 
কশ্ঠপঃ শুকঃ অন্তে চ খষয়ং শিষ্যৈঃ সহ তীম্মং রষ্টমাগতাঃ ॥ ৮ ॥ 

[ ঞ্রবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 
রেণুকাস্থতঃ পরশুরামঃ ॥৬॥ ৭॥ 

ব্রঙ্গরাতঃ শুকঃ। আঙ্গিরসে। বৃহস্পতি ॥ ৮ ॥ 

প্রমদ, ত্রিত, গৃৎ্সমদ, অসিত, কাক্ষীবান্, গৌতম, অত্র, 
কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র ও স্দর্শন আর শুক প্রভৃতি অপরাপর 
অমলাত্ব! মুনিগণ এবং কশ্টপ ও বৃহস্পতি প্রভৃতি সকলেই 
শিষ্যগণে পর্ধিরৃত হইয়া সেই স্থানে সমাগত হইলেন ॥৬_-৮। 



৪ স 

০ 

পাসমিপা্টিস্টিতিি পাস সিসি রদ 

ছ পারিস | ালিস্াউিক সিল তির বাসি ওর সত ৯৯৯ ৯ 

ক্ষ ১ ন. 
৯ |." রর চে ১ ক” অং |: বতগ। নট 0৫১) 

রঙ 

শা রি লি চি অমি নে এসি, রে 

কৃষ্ণঞ্চ তত্প্রভাবজ্ঞ আনীনং জগদীশ্বরমূ। "'. « 
হৃদিস্থং পূজয়ামাস মায়য়োপাতবিগ্রহম্ ॥ ১০ ॥ 

হৃদিস্বং মায়য়া ইন স্ব।সীনং জুগদীশ্বরং কৃষং চ, তৎপ্রভাবজ্ঞঃ ( তীদ্দঃ ) পুজয়া-" 

মাস ॥ ১৭ ॥ , ক্ষ: 
ও 

[ শ্রীপরন্বামী |] 

বনুত্তমে। ভীম্মত ॥ ৯ ॥ 

. হ্ৃদিস্থং সম্তং পুরত আপীনং পূজয়ামাঁস ॥ ১০ ৮1 

এ [ চুণিকা। ] 

তীন্ শরতন্নস্থো ভীল্মঃ পুজয়ামাস ॥ ৯ ॥ 
সমীপস্থং শ্রীকৃষণং চ বচসা অপুজ নখ ॥' ১০ ॥ 

[জ্ীজীবপোন্বামী |] 

.কৃষ্জমিতি । সদ! স্বেষাঁং শরদিস্থং হদয়স্থমপি মায়া কপক়া! উপ নেবগনীগে 
ইপি আত্ত আনীতো। বিগ্রহো! যেন তম্ ॥ ১০ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী।] 

বন্থত্তমো ভীন্মঃ ॥ ৯ ॥ 
মায়য়ৈবোপাত্তো গৃহীতে। বিগ্রহো যুধিষ্ঠিরেণল্সার্ধং প্রবোধাপ্রবোধহেতুকো 

বিবাঁদে। যেন তম্। যদ্বা। মায়য়৷ কৃপয়। উপ নেত্রসমীপে আনীতে।.নিজদেহে। 
যেন তম্ ॥ ১০ ॥ 

ধর্্মজ্ঞান-সম্পন্ন দেশ-কাঁল-বিভাগ-তত্বজ্ঞ বস্থাশ্রেষ্ঠ ভীন্্ 
এঁ মহাভাগ খষি সকলকে একত্র মমবেত দেখিয়া তাহাদিগকে 
তৎকালোচিত অবস্থার অনুরূপ অর্চনা করিলেন ॥ ৯1 . 

ভীক্ষ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবও সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি 
.ষে স্বয়ং ভৃদয়-বিহারী জগদীশ্বর হুইয়াও করুণ করিয়া 
শরীর পরিগ্রহ পুর্ববক তাহার সম্মুখে আমীন হুইয়াছেন, 

ইহা জানিয়াই, পৃথগ্ভাবে তীহার পুজা করিলেন॥ ১০ 

৪8৫ 



$ 
রঃ রি উঠি উতাছি ও ছি সি 

২৬ তা) পি জি লি ভা তি ও ৯ পির উর ৯ সি ঘা লাল টি ৯ লা সি জি টিবি নি ৯৬৮ 
* (টনি 

এ হু চে 

রঃ জং 
৩৫৪ শ্রীমস্ভীগধতম্ | [১ স্বং-_৯ আং। ॥ 

৮ টিবি ক বৃ 

 পাতুপুত্রানুপাসীনান্ প্রশ্রয়প্রেমসঙ্গতান্ । 
_ অভ্যাচটীনুরাগজৈরদ্বীভৃতেন চক্ষুষা! ॥ ১১ ॥ 
অহো৷ কষ্উমহোহন্যাধ্যং যদ্ষুয়ং ধর্ম্মননন্দনাট। 

: জীবিতুং নাহথ ক্লিষ্টং বপ্রধর্াচ্যুতাশ্য়াঃ ॥ ১২॥ 
' অনুরাগান্ৈঃ অন্ধীতৃতেন চক্ষুষ। (উপলক্ষিতঃ ভীম্মঃ) প্ররয়প্রেমসঙ্গতান্ উপাসীনান্ পাু-. 

পুত্রান্ অভ্যাচ্ট (অভ্যভাষত ) & ১১॥ 

(হে) ধর্শনন্মনাঃ! (যুয়ং) ক্িষ্টং জীবিতুং ন অর্হথ (ইতি যৎ তবস্তিঃ বিচারিত্তং তৎ 
এতৎ ) অহো। কষ্টমৃ! অহে। অন্যায্যাম! যৎ (যতঃ) ুয়ং বিপ্রধর্মাচ্যুতাশ্রয়াঃ ॥ ১২ ॥ 

[ শ্রীধরম্বামী |] 

উপাদীনান্ সমীপে উপবিষ্টান্। প্রশ্রয়ো বিনয়ঃ প্রেম স্নেহঃ তাঁভ্যাং 
সঙ্গতাঁন্ উপসন্ান্। সন্নতানিতি পাঠে তাভ্যামবনতান্। অভ্যাচষ্ট অভ্যভাষত। 
অন্রাগাত্্ৈঃ স্নেহা শ্রুভিঃ অস্বীভূতেন চক্ষুষ! উপলক্ষিতঃ দদর্শেতি বা ॥ ১১ ॥ 

[ চুণিকা।] ূ 
ততঃ স্মীপে আসীনান্ পাণডবানপশ্তৎ আহ চ ॥ ১১ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বীমী |) 

ষয়! ভীন্মাদীনাং ্বাপরাধমননশঙ্কয়! মুনীনাং ্বস্তাপি শিক্ষণেন যুধিষ্টিরো 
ন*্শাম্যতি স্ম তামেব শঙ্কাং তশ্মিত্তন্ত স্গিগ্বতাঁদর্শনয়। তন্বারা ভ্রোণাদীনামপি 
তখাঁভাবব্যঞ্জনয়! দৃরীকর্তৃং তুং তৎসন্লিধাবানীতবান্ সোহয়ং ভ/ভগবানিতি 
পূর্বাভি প্রাস্ুমেব ব্যক্তীকর্তৃমাহ পাওুপুত্রানিতি ১১ 

০ [ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবত্তী । 
অভ্যাচ্ঠ অভ্যভাষত ॥ ১১ ॥ 

বিনয় ও প্রেম পরবশ হইয়া উপাগত পাগুতনয়গ্রণ 
সমীপে উপবিষ্ট হইলে, ভীগ্ম স্নেহাশ্রু-পরিপ্নুত অন্ধীভূত 
€লোচন-যুগল দ্বারা নিরীক্ষণ পূর্বক তাহাদিগকে বলিতে 
লাগিলেন:॥ ১১ ॥ 

1. ধর্মনিন্দন যুধিষ্তির ! তৌমর। যে আঁপনাদিগৈর জীবনকে 
ক্লেশকর বোধ করিয়া সস্তপ্তহৃদয়ে কাঁলাতিপাত করিতেছ, 



৯৮-৯ --িিপপপিপপিপ্িগ 
চািভিল লা শ্রীমন্ভাগবতমূ । ৩৫৫ 

সি বস সি প্র পসিপতি এ সিত ঠা সস এ িস্ছএি ি এসসি এ ছি রি লো তে এ এসি শি লি পাস লি সি, লাস লি এসি পদ লাস সিকি ভিপি 

ৃ [ শ্রীধরন্বামী ৷] 

টি বর অহো ইত্যেকাদুশভিঃ । হে ধর্মনন্দনাঃ ক্রিষ্টং যখ! ভব- 
'ত্যেবং জীবিতুং নাথ যুয়ম্ ইতি যত এতদহে! কষ্টং জুগুগ্পিতম্ অহ! 'অন্ায্যং 
চৈতৎ। যতো যুয়ং বিতর ধ্ম্মাইচ্যুতশ্চ আশ্রয়ে! যেষাং তে ॥১৯২॥ 
৯ সি 

[ দীপনী ।] | 
ধর্দেণ ননয়স্তি যে তে তখা। নন্দিগ্রহিপচ!দিভ্যো বাশি: (গং ৩১১৩৪ ) ইতি, 

কর্তরি ল্যুঃ ॥. ১২--৩১ ॥, 

্ চু্ণিকা |] . 

হে পাঁওুবাঃ যুয়ং কষ্টেন জীবিতুং নাহৃখ ইতি যদ্ভবস্তিধিচারিতমেতদহো 
কষ্টমন্যাধ্য খৈতদ্যতঃ যুয় বিপ্রধর্মাচ্যুতাশ্রয়াঃ স্থ ॥ ১২ ॥. 

[ ্রীজীবগোন্বামী ।] 

অহে! কষ্টমিতি তৈঃ। তত্র ইতি যদ্দিতি তদেতদ্যস্তবদ্ধিচাঁরিত্মিত্যর্থত | 
অন্তে চ-ততো বিপ্রাদীনাঁং হিংসাভ্রান্ত্যা মা ক্লেশং মন্যন্বেতি ভাবঃ। 
বিপ্রধর্মেতি য্ঠীততৎপুরুষো বা। যদ্া ধর্মনন্দনা অপি যদ্যুয়ং জীবিতুং নাথ 
জীবিতুং* যোগ্য! ন ভবাঁমেতি মন্যধ্বে তদহে! কষ্টমন্যাযাঞ্চ। তত্রাপি বিপ্র- 
ধর্মাচ্যুতানামাশ্রয়া অপি যুয়ং যৎ তথ মন্যধেব তচ্চ ক্লি্টমিতি পূর্র্বদে- 
বান্যাধ্য কইঞ্চেত্যর্থঃ। যুয়মিতি শ্রীধুধিষ্ঠিরং প্রত্যেব টনিক সঙ্ো- 
ধনম্ ॥ ১২ ॥ ১৩॥ ১৪ ॥ ৬ ৪ 

খ্ 

ডউ 

[ ্ীবিশ্বনাথচত্রবরভী |] 

অহো! কষ্টমহোস্াধ্যমিতি রাঁজন্ততিদেশ এবান্তায়কষ্টে খলু ন সম্তবতস্তৎ 
কিমত্রার্থে সর্ধবিশ্বস্থিতিকর্তরি বিষ্ণাঁবেবান্তায়ঃ সমতৃদিতি ভাবঃ। ক্রিষ্টং যথ। 
্তাত্বথ। যুয়ং' জীবিত নাহ্থ গ্মন্তে তথ! জীবস্তি চেৎ শব্ধ ভাবঃ ॥ ১২ ॥ 

'ঈদৃশ ব্যবহার তোমাদিগের পক্ষে সঙ্গত হইতেছে নাঁ। ছা 
অতীব নিন্দনীয় ও ভন্যাষ্য ! ব্রাহ্মণ; ধর্ম ও ভগবার অচ্যুত 
যাহাঁদিগের আশ্রয়, তাহাদিগের এইরূপ অযথা: নির্েদ, 
নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় ॥ ১২॥ 

টস 
পিএসসি রিপা তাপস স্পা 

রি “চির 
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৮৩৫৬ শ্রীমন্ভাগবতমৃ। [১ ৯অং।,ঁ 
; রোদ পিপল পাপা মাসি 

সংস্থিতেহতিরথে পাণ্ডে পৃথা বালপ্রজা বধু | . 
যুদ্বৎকৃতে বহুন্ ক্লেশান্ প্রাপ্ত তোকবতী মুহুঃ ॥ ১৩ ॥. 
সর্বং কালরৃতং মন্যে ভবতাঞ্চ যদপ্রিয়যৃ। 

সপাঁলে। যদ্ধশে লোঁকো৷ বায়োরিব ঘনাবলিঃ ॥ ১৪ ॥ 
অতিরথে পাণ্ডে সংস্থিতে ( সতি ) 448 ব্ধুঃ তোকবতী পৃথা যুন্মতকৃতে মুস্ঃ বদ 

ক্লেশান্ প্রাপ্তা ॥ ১৩।॥ 

ভবতাঁং চ যৎ অপ্রিয়ং, (তং) সর্ববং কালকৃতং মন্যে। ঘনাধলিঃ বারো: ইব সপাঁলঃ 
লোক: যন্ষশে (ভঘতি )॥ ১৪ ॥ | 

র 

. [প্রধরস্বামী।] 

কিঞ্চ সংস্থিতে মৃতে | বালাঃ প্রজাঃ (পুত্রাঃ ) যন্তাঃ সা বধূশ্চেতি দৈস্তং 
দর্শিতম্। তোকাঁন্তপত্যানি তদ্বতী অপত্যেঃ সহ ক্লেশান্ প্রাপ্রেত্যর্থ;॥ ১৩ ॥ 

[চুর্দিক।] 
- পাণ্ডো মৃতে কুত্তী যুম্মতকতে বহুন্ ক্রেশান্ প্রাপ্তা ॥ ১৩ ॥ 

 শ্রীবিশ্বনীখচক্রবর্তী । ] 

নন্থু কিং ক্িষ্ং তত্রাহ। সংস্থিতে মৃতে। বালপ্রজ ইতি বাল প্রজন্বদশীয়া- 
মেকাকিন্যেব ক্লেশান্ প্রাপ্তা। যুম্মাকং প্রৌচবয়স্বে সতি তু তোকবতী 
পুত্রৈযুর্মাতিঃ সহিতাপি কষ্টান্ প্রাপ্ডেতয্ঠ ॥ ১৩।॥ : 

দেখ, তোমাঁদ্িগের পিতা অতিরথ পা অকালে 
_লোকান্তরিত হইলে, অনেকগুলি শিশু, সন্তানের জননী বধূ 
কুষ্তী তোমাদিগের নিমিত তোমাদিগের ডি বারংবার 
প্রভৃত কষ্ট পাইয়াছেন ॥ ১৩॥ * 

যুধিত্ির ! তুমি সাক্ষাৎ ধর্পের.অবতাঁর | তোমানিগেরও 
যে রেশ, তাছহ। অবশ্য কালকৃত ভিন্ন আর কি মনে করিব ! 
কাঁলের “অসাধ্য কিছুই. নাই। মেঘসমূহ যেরূপ বায়ুর - 
বশবর্তী, ল্লোকপালগ্রণের সহিত অখিল লোকই সেইরূপ | 
কাঁলের অধীন ॥ ১৪ ॥ .০ 

শী শি এপ পা, এপ, এ 

“সক 



১ ্কং--৯ অং।] প্রীমপ্তাগবতম্" ৩৫৭ 

ঘত্র ধর্হতো! রাজা গদাপাণির্টকোদরঃ। " ৰ 
কষ্টোহস্ত্রী গাঞ্খিবং চাঁপং সহ কৃষ্তস্ততো! বিপহ 1১৫॥ 

যত্র রাজ। ধর্মন্বতঃ, গদা পণিং বৃকোদরঃ, কৃষ্ণ; ( অর্ুনঃ ) অস্ত্রী, গাঙিবং চাপং, কৃষঃ 

সুহৃতৎ, ততঃ বিপৎ [॥১৫॥ . 

[ জীধরন্বামী।] 

কাঁলকৃতত্বেন শে+কং বারয়তি সর্বমিতি দবাভ্যাম্। 'ভবতামপি। বতশে 
যদ্ষশবর্তী ॥ ১৪। 

অহে! টুর্ঘটঘটলাপটুঃ কাঁদ ইত্যাহ যত্ডেতি। কৃষ্ডোহ্জুনঃ অন্তরী ধন্বী। 
ততস্তত্রাপি বিপৎ। পুণ্যশারীরবলশস্তরনৈপৃণ্যশস্ত্রদেবতাসম্পত্তাবপীত্যর্থ: 1১৫॥ 

স্পিরিট পা সি সত এ ও 

[চর্ধিকা।] | 

ভবতাঞ্চ যদ্ছুঃখং জাতং তৎ সর্ধং কালকৃতমিত্যহং মন্যে যতোহয়ং, 
লোঁকঃ কালাধীনোইস্তি ॥ ১৪ ॥ | 

অহো যত্র রাজা ধর্মসুতঃ গদাপাণির্বকোদরঃ কষ্ঞোহস্ত্রী গাতীবং চাপং 
নুহৃৎ কৃষ্ণম্ততো' বিপৎ ॥ ১৫ ॥ " 

সস পসক 

[ শ্রীজীবগে।ম্বামী |] 

যদ্যম্মমকং বিপত্তিং কালকৃতামমন্' স্বকৃতণমেব তু মত্বা ছুঃখং লভসে তহি 
কথং ভবতাং সা জাতেত্যভিপ্রেত্যাহ ঘর্রেতি ॥ ১৫ ॥ টু 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তা। ] ও পু 
নন তি কথমন্মাকং ক্রেশস্তত্র তৎকাঁরণং প্রাচীনার্বাচীং কিমপি 

পাঁপমপশ্ন্ বক্তুমসমর্থ এব লোকোক্তিরীত্যৈবাহ সর্বমিতি | নন কালো হি 
প্রারবূন্খছুঃ খভোগয়োরেবাধিকরণমেবেতি সইকাঁরিত্বাহুপচারেণৈব কালকুত্তই 
মন্যে ইতি বূষে প্রারন্ধপাপকৃতষিতি স্পষ্টং কথং ন বদমীত্যত আহ 
ভবতাঞ্চেতি। বুধিঠিরো হি সাক্ষাদ্বন্মীবতার ইতি প্রসিদ্ধ এব ধর্মস্তাপি 
প্রারন্ধং পাপমস্ড্রীতি চেম্মস্তব্যং তহি কথং ধর্ন্ত ধর্মত্বম অতোহতি প্রবলোহতি- 
ুর্লিবারে! ুন্তর্কঃ কাল এব কারণমিত্যাহ পাল ইতি ॥ ১৪ ॥ 

অহে! ! কাল ছুর্ঘটঘটনাপটু ! যেখানে রাজা! স্বয়ং ্  
পুত্র, গদাধারী ভীম, অর্জুন ধনুর্ধর, গাঁণীব ধন্তু, স্বয়ং কষ 
সহ, সেখানেও আবার বিপদ ! ॥. ১৫॥ 

১০ | ৯৬৯---৮ 
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রঃ রঙ 

ন হ্যস্ত' হিসি পুমাম্ বেদ বিধিৎসিতম্ । 

যদ্ধিজিজ্ঞীসয়! যুক্ত মুহ্যন্তি কবয়োপি হি ॥ ১৬॥ 
(হে) রাজন্! পুমান্ অস্য বিধিৎসিতং কঠিচিৎ ন হি নেদ। বত্বিজিজ্ঞাসয়! যুক্তাঃ কবয়ঃ 

অপি মুহ্ত্তি হি ॥ ১৬॥ 

[শ্রীধরস্বামী |] 

নমু কুষ্জং কথং টি ইল ৮৬:৬ রি নহীতি। অগ্ত শ্রীকৃষ্ণস্তেতি 

অঙ্গুল্যা দর্শয়তি। বিধিৎদিতং কর্তৃমিষ্টম্। যস্ত 1888৮ বিজিজ্ঞাসয় ॥১৬| 
পা 

্ | [ চর্ণিকা। ] 
ন কোই বিধিৎসিতং বেদ । যদ্ধিজিজ্ঞাঁসয়া কবয়োইপি হত ॥ ১৬ ॥ 

[ শ্রীজীবগোশ্বামী |] 

ন হীতি। অত্র তেষামাতিদ্বারেণ স্বম্মিরাবেশার্থং তারে 
্চ তে প্রেমবর্ধনার্থং তথ বিধিৎসিতমিতি গৃঢ়োইভি গ্রায়ঃ ॥ ১৬। 

শ্রীবিশ্বন(ঘচক্রবর্তী |] 
ননু__ন কথিচিন্মংপরাঃ শীস্তরূপে নজ্জ্যন্তি নো মেহনিমিষো লেড়ি হেতিঃ। 

যেষামহং প্রিয় আম্মা স্ুতশ্চ সথা গুরুঃ স্ুহৃদে দৈবমিষ্টমিতি কপিলদেবোক্তেঃ 
কষে দাশ্তসখ্যবাঁৎসল্যবতঃ পাগুবান কথং কাঁলোহতিক্রমেত ইত্যতোহতি- 
বিশ্ময়ান্বিতঃ কাঁরণং বিনৈব কর্ম্োৎপত্তিরপং বিভাবনাঁলঙ্কারং ভাবয়ন্নাহ 
যত্রেতি। কৃষ্টোহজ্জুনঃ অস্ত্রী ধন্বী। ত্তস্তত্রাপি বিপৎ। পুণ্যবলশারীরবল- 
নৈপুণ্যবলশস্ত্রবলনূহৃত্লসম্পত্তাবপীত্যর্থ ॥ ১৫ ॥ 

তহত্র কিং-নির্দারকটমি সামান্যতস্তাবদয়ং সিদ্ধাস্তঃ সর্ধবাদিসম্মতে| যৎ * 
কৃষ্্ত চিকীধিতমন্তথাকর্তৃং ন কোহপি সমর্থস্তচ্চিকীর্ধিতং কিমিতি অদ্যাপি 
কোহপি ন বেত্ীত্যাহ ন' হার্তেতি। কহিচিদপি কালে কোহপি পুমান্ ব্রহ্ধ- 
তবাঁদিঃ কোহপি ন বেদ অহং কো! বরাক ইতি ভাবঃ। নন্থ কোহগি মা 
জানাতু জিজ্ঞাস! তু অবশ্থমেব জায়তে। তত্রাম্মাস্থ ছুঃখদাঁনমেব কিং 
চিকীর্ষিতং সথখদ্ানমেব বা উভয়দানমেব বা। তত্রাঁদ্যং ন ভক্তবাৎসল্যগুণন্ত 

রাজন ! এই যে শ্্ীকুষ্ণকে দেখিতেছ, ইনি যে কিজন্য 
কি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা কেহই জানিতে পাঁরে না। 
অন্যের কথা দুরে থাকুক, তাঁহার অভিপ্রেত অবগত হইতে 
অভিলাষ করিয়! বিবেকী পগ্ডিতগণও মুগ্ধ হইয়া থাকেন। ১৬ ! 
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0.) টি 

১ স্ক৯ অং।] মস্তাগবতমূ । | | 
শা স্পা সপাসাডির ৯৩ ভাসি সা ছিপ সিলািত রাসসসিলী ও লা পি পা এ এছ পি শির % পাস্ষিপিিতি ছিল ভর সপাস্সিত অ্া রসি জী অল সি ছি ৪ ৯ সি পিসি 

তম্মাদিদং দৈবতন্ত্রং ব্যবন্য ভরতর্ষভ। পু 
. তস্যান্ুবিহিতোহনাথ! নাথ পাহি প্রজা? প্রভো ॥ ১৭॥ 

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাদাদ্যে। নাঁরায়ণঃ পুমান্। 
মোহয়ন্ মায়য়া লোকং গুঢ়শ্চরতি রৃঞ্িষু ॥ ১৮ ॥ 

*( হে) নাথ প্রভে। ভরতর্ষভ ! তন্মাঞ্চ (তম) ইদং দৈবতন্ত্রং ব্যবসা তন্ত অন্ুবহিতঃ 
(সন্) অনাথাঃ প্রজাঃ,পঃহি ॥ ১৭ ॥ | 

এষঃ বৈ ভগবান্ আদ্যঃ পুমান্ সাক্ষাণ দারায়ণঃ মায়য়! লৌকং মোহয়ন্ বৃক্ষিযু গুটঃ 

চরতি॥ ১৮। | 
পিস বা সপন 

[ ্ীধরন্বামী |] 

( ইদং স্ুখাদি ) দৈবতনত্ীশ্বরাধীনং ব্যবস্ত নিশ্চিত্য। তস্তেশ্বরস্তানুবিহিতঃ 
অনুবর্তী সন্ কর্তরি ক্তঃ। হে ন'থ কুলপরম্পরাগতস্বা।মন্ প্রভো। সম্্থ 
অনাথাঃ প্রশ্কাঃ পাহি ॥ ১৭॥ ৰ 

| [ চুশিকা |] | 
তন্মদিদং দৈবাধীনং মত্ত কৃষ্টান্থবর্তী সন্ প্রজাঃ পাহি ॥ ১৭। 

. [ই্রীজীবগোস্বামী। 
তন্মাদত্যাজানসারাৎ ॥ ১৭ ॥ 

& [ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী |] 

লোপানৌচিত্যাঁৎ। দ্বিতীরমপি ন অদৃষ্টত্বাদেব। তৃতীয়মপি ন তৎসৌহার্দলোপাঁ- 
পন্তেঃ। তহি জিজ্ঞাঁন! নৈব কর্তৃমুচিতেতি বিনির্ণয়ন্নাহ যদ্ধিজিজ্ঞাসয়েতি | যুক্ত 
বিবেকিনোহপি কবয়ঃ সর্ধশান্ত্রজ্ঞা অপি মোহমেব প্প্রাপ্ুবস্তি সিদ্ধান্তালাভা- 
দিতি ভাবঃ। অত্র ভীক্ষন্ত মহাবিজ্ঞন্তোর্তৌ কবয় ইতি মুহ্স্তি ইতি পদাভ্যাং 
যুধিষ্ঠিরাঁদয়োহপি ভগবন্তক্তাঃ প্রারব্ধং ভুঞ্জতে ইতি মতং পরীন্তমূ॥ ১৬॥ 

 ইদ্দং সুখছুঃখাদিকং দৈবতন্ত্রম ঈশ্বরাধীনমেব ব্যবস্ত নিশ্চিত্য কিস্ত তদ্দিধিৎ- 

সিতস্ত ছুঞ্জেয়তোক্তেঃ শ্বভক্তায় তৎ্প্রদানাদিকং ছজ্জেয়্প্রয়োজনক মিত্যপি 

নিশ্চিত্য ত্য রুষ্কস্ত অন্ুবিহিতোহন্গতঃ হি গত অনাথাঃ প্রজাঃ পাহি ॥১৭॥ 

অতএব, ভরতর্ষভ ! জীবের হৃখাদি ঈশ্বরাধীন, এইরূপ 
নিশ্চয় পুর্ববক উশ্বরেরই অনুবর্তী হইয়া, অনাথ 'প্রজাবর্গ 
পালন .কর। তুমি 'তদ্বিষয়ে সমর্থ এবং উহা! তোমার 

কূলপরম্পরাগত কাধ্য ॥.১৭ ॥ তু 

6*-৯- 



সিসির প্রা ছি জন রা 

অন্যান্ুভাবং ভগবান্ বেদ গুহ্যতমং শিবঃ। 

' দেবধির্নারদঃ সাক্ষান্তগবান্ কপিলে! নৃপ ॥ ১৯ ॥ 
(হে) নৃপ! ভগবান্ শিবঃ, দেবর্ষি নারদ% সাক্ষা" ভগবান্ কপিলঃ (চ), অস্য গুহ্য- 

তমম্ অনুভাবং বেদ ॥ ১৯ ॥ 

[ গ্রীধরস্বামী |] 

অনুবিধেযঃ পরমেশ্বরশ্চ শ্রীকষষ্ণ এবেত্যাহ | এষ এব “ভগবান্ সর্কেশ্বরঃ | 
যতঃ আদ্যঃ পুমান্ । তচ্চ কুতঃ যতো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ ॥ ১৮ ॥ 

| [ চুর্ণিকা।] 
এষঃ শ্রীকৃষণঃ মায়য়া লৌকং মোহয়ন্ গুঢ়ঃ যছুষু চরতি ॥ ১৮। 

. [ শ্রীজীবগোস্বামী | ] 
ন চ নরলীলাদৃষ্ট্য সাধারণঘৃষ্টিরন্ত্র কর্তব্যেত্যাহ এষ ইতি। সাক্ষাদেব 

হবয়ং ভগবান্। যঃ ধন্বাদা; পুমান্ মহত্অষ্টা সোহপ্যয়মেব | যম্চাদ্যো নারায়ণঃ 
পরমব্যোমাধিপতি তঃ সোহপীতি ॥ ১৮ ॥ ১৯॥. 

॥ [ শরীবিশ্বনাথচত্রবর্তী । ] 
ৰ নন্বীশ্বরাধীনমিতি তদ্বিধিৎপিতন্ত ন রে কথং ব্রষে ঈশ্বর সম্প্রতি 

তব সীক্ষাদর্ত্যেব ইত্যত ইমং কৃষ্ণমেব পৃষ্টী। কথং সর্ধং তত্বং ন ৫্বৎসীত্যত 
আহ এষ ইতি। মায়য়৷ মোহয়মিতি পৃষ্টো হি ভীম্মাদপি কিমহমৃতিত ত্বজ্ঞ 
ইত্যাদি বাচা বঞ্চয়ন্ ন, বক্ষ্যতি। কথঞ্চিদ্ধদন্নপি মোঁহয়িষ্যত্যেব ইত্যসাবন্ু- 
'বর্তনীয় এব ন তু জিজ্ঞাননীয় ইতি ভাঁবঃ ॥ ১৮ |. 

.যুধিঠির ! তুমি নিশ্চয় জানিবে, এই শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ 
ভগবান ও আদিপুরুষ নারায়ণ। ইনি নিজ মায়! দ্বার লোক 
সকলকে মোহিত 'করিয়াই গুণ্ডভাবে যাদবগণের মধ্যে 
বিচরণ করিতেছেন ॥ ১৮ ॥ . [.. 

রাজন ! ভগবাঁন শিব, দেবধি নারদ ও সাক্ষাৎ ভগ- 
বান কপিলদেব, ইহারাই টি গতর প্রভাব. অবগত 

রর আছেন ॥ ১৯ ।॥ ৮. 

ভ্রীম্ভাগবতম্। . [১্স-৯অং। | 

ৃ 
ৃ 

ঠ 



উই হজিত ভ্রীমপ্ভাগবতয্ | ৩৬১ ন্ৃ 

রর 

৪ 
সি জি পাতি উঠ লাস পর সি পি ৬ ক সন, এছ লাকি রগ টে ৪ উপ পর্ব লো কটি নি ৬ লে পি আলাল ক. 

| যং মন্যসে মাতুলেয়ং প্রিয়ং মিত্রং হুহতমম্ 1 
ৃ অকরোঃ সচিবং দূতং সৌহুদাঁদগ সারথিম্ ॥ ২০ ॥ 

ষং মাতুলেয়ং প্রিয়ং মিত্রং হঙ্ধত্বমং সন্যসে, অথ (যংচ) সৌহৃদাৎ সিং দূতং 

মারথিম অকরোও ॥ ২০ ॥ 
৬৯৮০ 

[ শীষ্ন্ব।মী। | 
তছুপপাদয়তি অস্তেতি । অন্ুভাবং গ্রভাবম্ ॥ ১৯ ॥ 

[ চুনিকা | 
অন্য প্রভাবং শিবাদয়ে! বিদ্ুঃ ॥ ১৯ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ভী | ] 

কিঞ্চ অস্তান্ভীবং ভাঁব:বাধকং ছেষ্টাবিশেষং শিবে। বেদ ন তু বিধিৎসিতং 
স্বরূপং প্রভাবং বেত্যর্থঃ। তথাহি রসশাস্ত্রজ্ঞাঃ প্রথমমনুভাবং স্তত্তস্বেদরোমা- 
ঞ্াদিকং বেদ তেন চ স্থাক্লিভাবঞ্চ অন্ুভাবস্ত বৈশিঠ্যতারতম্যাভ্যাং স্থায়িভাব- 
স্ঞাঁপি বৈশিষ্ট্যতারতম্যঞ্চ। তখৈব যশোদাদিগোপীষু অস্ত দামবন্ধনীদিরূপম্ 
অজ্জুনযুধিষ্ঠিরোগ্রসেনাদিষু সারথ্যদান্াদিরূপঞ্চ পারবশ্ঠম্ অন্ুভাবং বেদ। 
তেন চ অস্ত সর্কেশ্বরস্য সর্ধ্বনিয়স্তঃ মহাস্বতন্ত্রন্তাপি বশীকাবকঃ কোহুপি 
পদ্দার্থবিশেষস্তত্র তত্র বর্তমানোহশ্তাপি চিভমভীক্ষং বিদ্রতীকুর্বনধান্তে ইতান্ু- 
মিমীতে চ। সদ চ নানাবিশেষবান্ শ্ববিষপাশ্রয়য়োশ্চেতোবিদ্রাবকঃ পরস্পর- 
বশীকারকশ্চ প্রেমাভিধান এব পরমপুরুযার্থচূড়ামণিঃ ভক্তিস্সেহানুরাগাদি- 
শব্বৈরচামানো ভবতি। কিঞ্চ তত্তজ্জনকেনেষ্টেন প্রতিসময়দৃষ্টেন অস্ত বশী- 
কারাধিক্যমেব দৃষ্টী তেন চ প্রেযাধিক্যমন্ুমাঁয় সিদ্ধসাঁধকভক্তেধু এতৎ- 
কর্তকমেব কষ্টপ্রদানং ভক্তিবৃদ্ধযর্থমেবেতি সিদ্ধান্তং নিশ্চিনোতি চ শিব এব 
নারদ এব কপিলদেব এবেতি | অতএব দ্রৌপদ্যাদিষু কষ্টাধিক্যাৎপ্রেমাধিক্যঞ্চ 
দৃষ্টম্। তথা- বস্তাহমন্নগৃহামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ। ততোইধনং ত্যজস্ত্যস্ত 
স্বজন! দুঃখছুঃখিতমিত্যাদিশ্রীমুখবাক্যেন চ ভক্তকষ্টন্ত হিতৈষিণা' ভগবতৈব 
দীয়মানত্বাৎ ন কর্াববত্বম | কিঞ্চেতদপি ন সার্বত্রিকং কচিৎ কচিদকষ্টেনাপি 
ৃতক্তভক্তিং বর্ধয়তীতি বিধিংপিতস্ত ন কোহশপি বেদেত্যুক্তম্। অন্ুুতাবস্ত 
শিবনারদাদিরেব বেদ। অন্তে পুনর্মন্দ দামবন্ধনাদিকমপ্যন্থকরণত্েন ব্যাঁচ- 
ক্ষাণা অনুভাবমপি ন বিছুরিতি ॥ ১৯ ॥ 

তুমি অজ্ঞতা প্রযুক্ত ধাঁহাকে মাতুলেয়, প্রীতিপাত্র,প্রীতি- 
$ কর্তা মিত্র ও উপকারক হুহৃৎ বলিয়া মনে করিতেছ এবং 
68-+৯৮-..-িপপিপপপিতশততপ০৩০০৮৮৯৯২০ 
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৩৬২. শ্রীমন্ভাগবতম্। 0১৯ অং) ৰ 
চিএ ওকি 

পসরা এট তাস পাটা ০ বা 
ক 

৫ 

সর্বাত্বনঃ সমদৃশো! হ্যদ্বয়স্যানহক্কতেঃ। 

তৎকৃতং মতিবৈষম্যং নিরবদ্যস্য ন চিৎ ॥ ২১॥ 
নিরবদ্যস্য অনহস্কৃতেঃ অ্য়সা সমদৃশঃ সর্বাত্বনঃ ( তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ) তৎকৃতং মতিবৈষম্যং 

কচিৎ (অপি)ন হি॥২১॥ | 

[ শ্রীধরন্বামী। ] 

ত্বমজ্ঞানাঁৎ যমেবং মন্সে | (মাতুলেয়ং ) মাতুল্যাঁঃ দেবক্যাঃ সুতম্। প্রিয়ং 

গ্রীতিবিষয়ম্। মিত্রং প্রীতিকর্তারম্। স্হত্তমম্ উপকারানপেক্ষোপকারকম্। 
সৌন্ৃদাৎ বিশ্বাপাৎ। অকরোঃ কৃতরানপি । সচিবং মন্ত্রিণম্ ॥ ২০ ॥ 

১০ 

[ চণিক1। ] 

যং ত্বং মাতুলেয়ং মিত্রং সচিবং সারথিং চেতি মন্যসে ॥ ২০ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী। ] 

অন্তানুভাবজ্তানসপ্তভাববতামপি ভবতাঁং সন্বন্ধবিশেষময়সর্ববাচ্ছাঁদকমাধুর্য্য- 
ভ্তানাত্বকপ্রেমবিশেষেণ বশীকারিত্বং তু তৈরপি দুর্লভমিত্যাহ যমিতি ত্রয়েণ। 
সৌহদাতাদৃশপ্রেম্ণ এব হোতোঃ যং মাতুলেয়ং মন্যসে অথ সারথিং সারথি- 
মপীত্যর্থঃ স এব সাক্ষাস্তগবানিত্যাদি পূর্বেণান্বয়ঃ। টাকায়াং মাতুল্যা ইত্যা- 
ধদিকং স্ত্রীভ্যো চক্-সিদ্ধার্থমিথং ব্যাখ্যাতম্। মাতুলস্তাপত্যং মাতুলায়নিরিত্োব 
স্তাৎ বৃদ্ধাদপত্যে ফিঞ এব সম্ভবাৎ ॥ ২০ ॥ 

 শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ভী । ] 

অনুভাঁবমেব দর্শয়তি যমিতি। সর্ষবশ্বরস্তাপি যুম্মংসচিবত্বদৃত্যাদ্দিকং 
প্রেমবস্থত্বান্ুভাঁব ইত্যর্থঃ। অত্র যমিত্যন্ত অন্তান্ুভাবমিত্যনেন পুর্বেণৈ- 
বান্বয়ঃ ॥ ২০ ॥ 

বিশ্বান বশত ধাহাকে মন্ত্রিত্ব, দৌত্যে ও সারথ্যে নিযুক্ত 
করিয়াছ, সেই ইনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ॥ ২০ ॥ 

ইনি রাগাদিরহিত, অহঙ্কারশূন্য, অয়, সমদর্শী ও 
॥ সর্ববাত্ম। ; সুতরাং মন্ত্রিত্ব ও দৌত্য প্রভৃতি নীচোচ্চ কর্ম 
[দ্বারা কখনই ইহার মতিবৈষম্য ঘটে না ॥ ২১॥ 
6 ০৪ 



ত স্প সপ সপ স্পা স্পা 

3 প্রেম্ণ রি ভাবঃ ॥ ২১॥ 

টি তিল] শ্রীযস্ভাগবতমৃ। 

1] 

নন্বীশ্বরশ্চেৎ কথং নীচে, সারখ্যঠদৌ প্রবুসতঃ তত্রাহ সর্কেভি। ভত্রুতং 
নীচোচ্চকর্মকৃততং মম যৌগ্যমযোগ্যমিতি মতিবৈষম্যং কচিদপি নান্তি। কুতঃ 

নিরবদ্যস্ত রাগাদিশৃস্তন্ত । তৎ কুতঃ অনহন্কতেঃ। তচ্চ কুতঃ 'অথরস্। 
দঠদপি কুতঃ সমদৃশঃ ! তত্রাপি হেতুঃ সর্ধস্তাত্মনঃ। যথেঞ্ বা হেতু- 
হেতুমভাবঃ ॥ ২১ ॥ 

চে 

[ চুদি! 1] 

তন্ত সমদূশ ঈশ্বরস্য নীচোচ্চকর্ম্মকৃতং মতিবৈষম্যং কাপি নাস্তি ॥ ২১॥ 
কাপ পপ 

[ শ্রীজীবগোস্ব।মী |] 

নন ভবতু প্রীতিবিশেষেণাম্মীকং তন্মিংস্তথা মতি? তন্ত সর্ধেষাঁং পরমাত্মন- 
স্তম্মাদেব সমদৃশঃ পরমাত্মত্বাদদেব সর্কেষাং তচ্ছক্তিবৈতবরূপাণামাত্বনাং 
তদনন্তত্বাদঘয়স্ত তস্মাদেব মাতুলেয়মিত্যাদ্যভিমানশৃন্টন্ত তথ নির্দোষস্য £ 
কথমহমস্ত মাতুলেক্ো৷ ন ত্বখুষ্যেত্যাদিরূপং মাতুলেয়ত্বাদিক্ৃতং মতিবৈষম্যং 
স্তাদিতি পূর্ববপক্ষোর্টঙ্কনপূর্বকং সিদ্ধান্তয়তি সর্ধাত্মন ইতি। টীকায়াং সম- 
দশ ইত্যত্র সমঃ সর্বত্রাব্যভিচারী চ সঃ দৃক্ জ্ঞানরূপশ্চেতি। বহুত্রীহৌ 
হেতুত্বং ন ঘটতে ॥ ২২ ॥ 

| শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তা |] রর 

নন পরষেশ্বরস্ত তক্তিবশীকৃতত্বে দৃত্যসারধ্যাদ্দিরপকর্ষ এব তশ্মিংশ্চ সতি 
কথং প্রেম! পরমেশ্বরস্য, সুথপ্রদ ইত্যত আহ সর্বাত্মন ইতি। নির- 
বদ্যস্য নির্দোষপ্রেমবতোহম্য কৃষ্ণস্ত তৎকৃতং দৃত্যাদিকৃতং মতিবৈষম্যং ন। 
অত্র হেতুঃ সার্বকাল্রিকং স্বভঃসিদ্ধং মহৈশ্বধর্যমেবেত্যাহ র্ধাত্মন ইততি। 
জন স্াপযান্া স এবেতি স্বয়মেব সারথী রী চেতি। অতএব সমদৃশঃ সমং 
তুল্যমাত্মানমেব সর্বত্র 'পশ্ঠভঃ। সর্বাত্মত্বাদেবাহয়ন্ত । দ্বিতীয়াভাবাদেব 
অনহস্কৃতেগর্বশূন্যন্ত । কিঞ্চ মহৈহ্বধ্যহীনোহপ্যন্যঃ (প্রেমী প্রেমত এব 
হেতোরাত্মনে নীচকর্মোখমপকর্ষং ক্লেশঞ্চ হুঃখত্বেন ন মন্ততে। অস্ত তু 
মহৈশ্্য্যাদেরানন্নমাত্রস্ত কুতঃ প্রেমতো ছুঃখম্। তশ্মাদ্যুক্মাক মেৰোতকর্ষো যত 
 এতাদুশোইপি পরমেশ্বরো ভবতাং ত্যাদিকং চিনি বশীকারকত্বং 

কাকি ক 



৭ 
৩৬৪ জরীমস্ভাগবতম্ | ০৮০৯ 

তথাপ্যেকাস্ততক্েফু পশ্য ভূপান্ুকম্পিতম্। 
যন্মে২সুংস্ত্যজতঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দর্শনমাগতঃ ॥ ২২ ॥ 

(হে)ভূপ! তথাপি একাস্তভক্তেযু ( তস্য ) অনুকশ্পিতং পশ্য | বৎ কৃষ্ণ; অশৃন্ ত্যজতঃ 

মে সাক্ষাৎ দর্শনম্ আগতঃ ॥ ২২॥ 

[ভীধরস্বামী |] 

তথাপি সমত্বেইপি। হে ভূপ। অন্ুকম্পিতমন্কম্পাম্ ॥ ২২॥ 

[ চুণিকা। ] 
তথাপি একান্তভক্তেু তদ্য দগ্নাং পশ্য এবস্ৃতো৷ ভগবাঁন্ প্রাণত্যাগং 

কুর্বতো! মে দর্শনমাগতঃ ॥ ২২ ॥ 

[ শ্রীজীবগগোশ্বামী |] 

যদ্যপি তাদৃশস্য তন্ন সম্ভবতি তথাপি হে ভূপ একান্তভক্তেষু যুস্মান্তু 
অন্গকম্পাং পন্ত | যেষাং ভক্তিবিশেষেণ পরবশঃ সন্নসাবপি তথা তথাত্মানং 
বাঢ়মেবাভিমন্ততে ইত্যর্থঃ। যঃ খলু শরীরস্তাপি সম্বন্ধে হেতুঃ সো২ভিমান 
এব হি সম্বন্ধহেতূমুখ্যঃ ন শরীরম্। সতি ত্বাবিভাবাদিনা শরীরসম্বন্ধেইপি তস্য 
মাতুলেরত্বাদিকং স্ুতরামেব সিদ্ধযতীতি তাৎপর্্যম্। তত্র হেতুঃ যন্মেইস্থনিতি। 
যদ্যন্মাৎ যুম্মৎসন্বন্ধাদেব হেতোঃ। তদেবং পরমোপাদেয়ত্বজ্ঞানাঁদেব তৎ- 
সন্ধাত্মক এব শ্রীভগবানুৎক্রান্তাবপি মুহুরেব নিজালম্বনীকরিষ্যতে-__বিজয়সখে 
রতিরস্ত মেইনবদ্যেতি পার্থসথে রতির্মমান্িতি বিজয়রথকুটুন্ব ইত্যারভ 
ভগবতি রতিরস্ত মে মুমূর্ষোরিতি চ ॥ ২২ ॥ 

পপ 

সা সি ভাসি অপি পি সির সস পর সি সপ সিসি অর  স্জাস্তিাা সরাউিপ রী িত িতি ইিী 

| [ শ্রীবিশ্বন!থচক্রবর্তা |] 
তথাপীতি। যদ)পি যুস্মতুল্যো ন ভবিতুং শরোমীতি ভাবঃ। অন্কুকম্পিতম্ 

অস্য মযান্ুকম্পাং পশ্ঠ যয়ায়মানন্দময়সীক্ষাদ্তরন্ম্বরপোহপ্যেতাদুশং বীভৎ- 
সিতং মত্সশীপস্থানং প্রস্থাপিত ইত্যয়মপ্যেকোহনুভাবোহনুভূয়তামিতি ভাবঃ। 
যুন্মাকং ত্বয়মেবানুকম্প্য ইতি ভাঁনঃ ॥ ২২ ॥ ২৩॥ 

৮০০ পপ আপ পপি পাপ 

পাপা্িতিিিলিসিঠিসছিবাছি 2৯৯ পাতি রা পি লী িপািপািতছ তা ভূপতে ! সর্বত্র সমদর্শী হইলেও একান্ত ভক্তের প্রতি 
এই শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্প। অবলোকন কর। আমি অনতি- 

। বিলম্বেই প্রাণত্যাগ করিব বুঝিয়া ইনি আঁপনা হইতেই এই 
ন স্থানে আগমন পূর্বক আমাকে দর্শন দিলেন ॥ ২২॥ 

সি. 

টি) রঃ 
নে * 

% রে না) রি এ ৬০০৬০ 
পাি্সিপাসিসপা্ি সির পির ২৯ লি ভাসি বাতা তাত প্লে পি) রি”. খাট”. 
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সিস্ট লা উল জনি লি সিএ 

০ শ্রীমন্ভীগবতম্। 
দিসি পিসি পি ভাসি ঠা এসি 

ভক্ত্যাবেশ্য মনে যন্মিন্ বাচা যন্নাম কীর্তয়ন্। 

ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কামকর্ম্মভিঃ ॥ ২৩ ॥ 
স দেবদেকো ভগবান্ প্রতীক্ষতাং 

কলেবরং যাঁবদিদং হিনোম্যহম্ । 

প্রসন্নহীসারণলৌচনোল্লসন্- 

মুখান্থুজো ধ্যানপথশ্চতুভূ জঃ ॥ ২৪ ॥ 
যোগী ভক্ত্যা। ষল্মিন মণ আবেশ) বাঁচা যন্নীম কীওয়ন্ কলেতরং ত্যজন্ ফামকর্ধতিঃ 

মুতে ॥ ২৩॥ 

যাবৎ অহম্ ইং কলেবরং হিনোমি, প্রসন্নহাসারুণলোচনোল্লসন্তুখান্ুজঃ ধ্যানপথঃ 

চতুর্তূজঃ সঃ দেবদেবঃ ভগবান্ ( তাবৎ) প্রতীক্ষতাম্॥ ২৪ ॥ 

পিসি রসি রো সিসি পাস 

ইদানীং দেহত্যাগপর্য্যস্তং শ্রীকুষ্ণাবস্থানং প্রীর্থয়তে ভক্ত্যেতি দ্বাভাাম ॥২৩॥ 
পপ ক পপ পাপা পি পা পপাাপাপত ০ পাপা ১২. পপ পি পালা স্পা 

ৃ [ শ্রীধরন্ধামী |] 

ৰ [ চূর্ণিকা |] 
যন্মিশ্নচ্যুতে মনঃ সংস্থাপ্য বাচা মন্নাম কীর্তয়ন্ যঃ যোগী কলেবরং ত্যজতি 

স কর্মমতিমূ্চাতে ॥ ২৩॥ 
গু 

4] 
ভক্তোতি যুগ্মকম্। যোগী সমাহিতাস্তঃকরণঃ সন্ যন্মিন্ ভক্ত্যা মন আবেস্ত 

ব! বাঁচ। নাঁমমাত্রং কীর্ডয়ন্ বা কলেবরং তাজন্ুচ্যতে ॥ ২৩ ॥ 

যোগিগণ ভক্তিসহকাঁরে যাহাতে মনোনিবেশ পুর্ববক 
অথব] বাক্য দ্বার! ফাঁহার নাম কীর্তন করিতে করিতে কলে- 
বর পরিত্যাগ করিয়া! কামকৃত কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ 
করেন ॥ ২৩ ॥ 

ইনি সেই চতুরভ্জ দেবদেব ভগবান । শ্রীর্থনা, করি, 
আমার এই কলেবর পরিত্যাগ পর্্যস্ত ইনি আমার সম্মুখে 
প্রতীক্ষা করুন। অন্যে ইহাকে ধ্যানযোগেই দর্শন করিয়া. 
থাকেন ; কিন্ত আমার বাসন! এই, আমি যেন ইহার অরুণ- ৬ 

লতা পা আপা প্রা আত অজি অজি অপি ও সি ই সি টা পা সা সি উপ সপাসপিস্পি্িস্সপর সিল নিপল সপ লা পা স্পীড 

পিপিপি পাঠিত সিলসিলা সির সিপিএল, তি এসি লাস 



সৃত উবাচ। 

যুধি্িরস্তদাকর্ণ্য শয়ানং শরপঞ্জরে | 
অপৃচ্ছদ্বিবিধান্ ধর্ম্মান্ খষীণামনুশৃণৃতাম্ ॥ ২৫ ॥ 

যুধিষ্ঠিরঃ ৬ং আকর্ণ্য শরপপ্ররে শয়ানং (ভীগ্মম্) অনুশ্ধৃতাম্ খষীণাং (পুরতঃ) বিবি- 

ধান্ ধর্মান্ অপৃচ্ছৎ ॥ ২৫। টা 

[ শ্রধরস্বামী |] 

যাবদিতি বিলম্বং দ্যোতয়তি। অহং হিনোমি ত্যজামীতি শ্বাতন্ত্রাম্। 
ইদমিত্যনাত্মত্বেন জ্ঞাতম্। প্রসন্নহাসেন অরুণলোচনাভ্যাঞ্চ উল্ললৎ শোভমানং 
সুখামুজং যন্ত। ধ্যানন্ত পন্থা বিষয়ঃ যোইন্যোরস্শ্চিত্ত্যতে কেবলং সোহগ্রতঃ 
স্থিতঃ সন্ মাং প্রতীক্ষতামিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ 

[ চণিকা। ] 
অতঃ স ভগবান্ যাঁবদহমিদং কলেবরং ত্যজামি তাবৎ প্রতীক্ষতাঁম্ ॥২৪॥ 

[ শ্রীজীবগোসম্বামী |] 
প্রসন্নহাসেত্যাদিনা তদ্দর্শনবহুকালভার্থমেব শরীরত্যাগে বিলম্বঃ কৃত ইতি 

লভ্যতে। তচ্চ শরীরাস্তর প্রাপ্তী সতাং কদ! বা দর্শনং স্যাদিতুাত্কষ্ঠাবিষ্ট- 
ত্বা্দিতি গম্যতে | যাবন্ন মে নবদশ! দশমী কুতোহপীত্যাদিকং হি শ্রীলীলা- 
শুকস্যাপি প্রার্থনং অয়তে ॥ ২৪ ॥ 

[শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তা । ] 
প্রতীক্ষতাং ক্ষণমত্রৈব তিষ্ঠতু যাবদহং কিঞ্িদ্বিলগ্বা চস্ষুর্ভযাঁমাভ্যামেব 

সৌন্দরধ্যান্বঁতং পিবন্ শ্বস্য মনোহম্গলাপং প্রকাশয়ন্ ভ্তৌমীতি ভাবঃ। 
মম উপাসাযত্বাদ্ধযানস্য পন্থা বিষরীভূতো যঃ সর্ধবকণলমেব ভবেৎ স প্রসরহাসে- 
ত্যাদিরূপোহশ্সিকসস্তকাঁলে সাক্ষান্নয়নগোচর এব তিষ্টত্বিতি ভাবঃ। চতুর্ভূজ ইতি 
ভীক্ষস্যোপাস্যমন্ত্রধাঁনস্য তথাত্বমবগময়তি ॥ ২৪ ॥ 

বর্ণ লোচনযুগলে উল্লসিত ও প্রসন্ন-হান্ত-রুচির বদনারবিন্দ 
সন্দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করি ॥ ২৪ ॥ 
সত কহিলেন, শরশয্যায় শয়ান পিতামহ ভীম্মের এতা- 

ঘুশ সানুকম্প বাক্য কর্ণগোচর করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির, শ্রবণ- 
॥ পরায়ণ খধষিগণের সমক্ষে তীহাঁকে বিবিধ ধর্ম জিজ্ঞাসা 
ঠা এহন ॥ ২৫ ॥ 



॥ ৪ 1. 2 নন 
] ১] সত ক বধ রুহ ধম কু বু বু ক ক তক ক 

মু ১ এ ্ 
না 
প্ 

॥ / ১স্কং_৯ অং।] শ্রীমস্ভতাগবতমৃ। ৩৬৭ 

পুরুষন্বভাববিহিতান্ যথাঁবর্ণং যথাশ্রমমূ। 
বৈরাগ্যরাগোপাধিভ্যামান্নাতোভয়লক্ষণান্ ॥ ২৬ ॥ 

পুরুষস্বভাববিহিতান্ যথাবর্ণং 'বখাশ্রম) বৈরাগ্যরাগোপাধিভ্যম্ আয়াতোতয়লক্ষণান্ 

(ধর্মান্)॥ ২৬॥ 

[ শ্ধরঙগামী ॥] 
তত সাঙ্ছুকম্পং বাকাযমাকণ্য ॥ ২৫ ॥ | 
পুরুষস্ত স্বভাবেন বিহিতান্ নরজাতিসাধাস্ণান্ ( ধর্্মান্)। বর্ণয়ামাসেতি 

তৃতীয়েনান্বয়ঃ | যথাবর্ণং বরণধন্্ণান্ যথাশ্রমমাশ্রমধর্্মাংস্চ। বৈরাগ্যরাগাভ্যা- 
মুপাধিভ্যাং ক্রমেণায্াতমুভয়ং নিবৃতি প্রবৃতিরূপং লক্ষণং যেষাং তান্॥ ২৬1 

1 [ চূর্ণিকা । ] ূ 

সত উবাচ। এবং ভীক্মবচঃ শ্রত্ব। যুধিষিরঃ শরপঞ্জরস্থং তং ঝাঁজদাঁনমোক্ষ- 
সত্রীভগবদ্ধন্্ান্ ধশ্বার্থকামমোক্ষাংশ্চাপৃচ্ছৎ ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ২৮॥ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী |] 

তৎ নিজচিরস্থিতি প্রকাশকং শ্রীভীদ্প্য বচনমাকর্ণয ॥ ২৫ ॥ ২৬ ॥২৭॥২৮ ॥ 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তী । ] 
যুধিষ্টিরস্তদাকর্ণ্যেতি তহি মাং ক্রি প্রবোধয়িষ্যতীতি ব্যগ্রো২পৃচ্ছৎ। 

শয়ানং শরেতি। যদ্যপি তদ্দশায়াং প্রশ্মীলেচিত্যং তদপি গত্যস্তরাভাবাদিতি 
ভাবঃ ॥ ২৫ ॥ | ্ 

পুরুষস্বভাবেন বিহিতান্ প্রথমং নরজাতিসাধারণান্ ধর্্মান্ বর্ণয়ামাঁসেতি 
তৃতীয়েনান্বয়ঃ। ততো যথাবর্ণং বর্ণযোগ্যধর্্মান্ যোগ্যতায়ামব্যয়ীভাঁবঃ। ততো 
যথাশ্রমং ততে। বৈরাগ্যরাগাভ্যাসুপাধিভ্যাং ক্রমেণাম্নাতমুভয়ং নিবৃত্তিপ্রবৃত্তি- 
রূপং লক্ষণং যেষাং তাঁন্। অয়মর্থঃ_-নহি ব্রহ্মচর্য্যাদয় আশ্রমধর্থ্বীঃ -সর্বেরেব 
দ্বিজৈঃ সর্ব ক্রমেণৈবানষ্ঠেয়। ইতি নিয়মঃ। কিন্তু নৈরাগ্যং চেৎ সব 
ভিক্ষবে। ভবেয়ুস্তদা রাগশ্চেদ্গৃহস্থা এব সদেতি ॥ ২৬॥ 

ভীক্ম তদীয় প্রশ্নানুসারে প্রথমত নরজাতি-সাধারণ ধর্ম 
সকল বর্ণনা করিলেন। পরে সাধারণত বর্ণ-ধর্্ম ও আশ্রম- 
ধর্ম বর্ণনা, করিয়া বৈরাগ্য-সম্পন্ন পুরুষের পক্ষে নিরৃত্তিলক্ষণ 
ধর্ম এবং সকাম পুরুষের পক্ষে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের ছু ৰ 
ষ্েয়ত্বও নির্দেশ করিলেন ॥ ২৬ ॥ | 



-সপশপপপপসপসপপত স্প্িষ্্্তিরুচি 

শ্রীমন্তাগবতমৃ। [সং শি 

দানধন্মান্ রাজধর্মমান্ মোক্ষধন্্ীন বিভাগশঃ। 

স্ত্রীধন্মান ভগবদ্ধম্মীন্ সমাসব্যাসযোগতঃ ॥ ২৭ ॥ 

ধর্মার্ঘকামমোক্ষাংশ্চ সহোপায়ান্ যথা মুনে। 
নানাখ্যানেতিহাসেষু বর্ণয়ামাস তত্ববিৎ ॥ ২৮ ॥ 

সমাসব্যাসযোগতঃ বিভাগশঃ দানধর্দ্দান্ রাজধন্দ্ধান্ মোক্ষধর্মাল্ স্ত্রীধন্দান্ ভগবদৃ- 

ধর্মান্ ॥২৭। 

(হে) যুনে-! সহোপায়ান্ ধর্মার্ঘকামমোক্ষান্ চ, নানাখ্যানেতিহালেঘু যথ| (সন্তি ), 

তত্ববিৎ (ভীম্মঃ তথ। ) বর্য়ামাস ॥ ২৮॥ 

শিরিন তি 0 

[ শ্রীধরস্বামী | ] 

পুনস্তটত্রব বিশেবমাহ দানেতি। মোঁক্ষধন্্মান্ শমদমাদীন্। ভগবদ্ধন্্ীন্ 
হরিতোষকান্ দ্বাদগ্তাদিনিয়মরূপান্। সমাসব্যামৌ সংক্ষেপবিস্তারৌ তাবেব 
যোগাবুপায়ো ততস্তাভ্যাম্ ॥ ২৭ ॥ 

ধর্্মাদীংশ্চ যথাধিকারং প্রতিনিয়তোপায়সহিতান্। যথা যথাবৎ। নানা- 
খ্যানেষু যে ইতিহাসাস্তেযু যথ। সম্তি তথা বর্ণয়ামাস ॥ ২৮॥ 

কিনি এ এন এসি, এসি 

ডু [চক্রবর্তী | 

* ততশ্চ তত্রৈব বিশেষতো নিত্যাদি। সর্বাস্তে চ ভগবদ্ধন্মান্ 
ভক্ত্যঙ্গানীতি মোক্ষধর্ম্েভ্যোহপ্যন্ত পার্থক্যং শ্ৈষ্ট্যঞ্চ ব্যঞ্জিতম্। সমাসঃ 
সংক্ষেপে! ব্যাসে। বিষ্তরশ্চ তন্বয়োর্যোগেন ঘুক্ততয়া ॥ ২৭ ॥ 

পি 2৯ 

তদনস্তর বিভাগক্রমে দানধর্ন্ম, রাজধর্ম্দ, মোক্ষধর্ম্,স্্রীধর্্ম 
ও ভগবদ্ধন্ন সমুদায় সঙ্ক্ষেপে ও বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করি- 
লেন ॥ ২৭ ॥ 

যুনিবর ! তত্বজ্ঞ ভীক্ষ পরিশেষে। বিশেষ বিশেষ অধি- 
কারীর জন্য প্রতিনিয়ত উপায় সকলের সহিত ধরণ, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষ রূপ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়, বিবিধ আখ্যানের মধ্যে 
বিবিধ..ইতিহাসে যেরূপ বর্ণিত আছে সিডনি বর্ণনা 
করিলেন ॥ ২৮॥ রি 
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ধর্ম প্রবদতন্তস্ত স কালঃ প্রত্যুপস্থিতঃ | 
যো যোগিনস্ছনদ ৃত্যোর্বাছ্িতস্তত্তরায়ণঃ ॥ ২৯ 

| তদোপদৎ্ছত্য গিরঃ সহস্রণী- 
বিষুক্তসঙ্গং মন আদিপুরুষে । 
কৃষে লসংপীতপটে চতুভূ্জে 

, পুরগরস্থিতেহমীলিতদৃগ্ব্যধারয়বৎ ॥ ৩০ ॥ 
ছন্দমৃত্যোঃ যোগিপঃ বাঞ্ছিতঃ তু ষঃ উত্তরায়ণঃ, ধর্মং প্রবদতঃ তস্য (ভীগ্রস্ত ) সঃ কাল 

প্রতুাপস্থিতঃ ॥ ২৯॥ 
_ তদ। সহম্মণীঃ (ভীঙ্গ:) গিরঃ উপসংহৃত্য লমৎপীতগটে চতূর্তুজে পুরঃস্থিতে আদিপুরুষে 
কৃষ্ণে অমীলিতদৃক্ (এব) বিঃক্তলঙ্গং মনঃ ব্যধারয়ৎ ॥ ৩১৭1 * 

| আধরস্বামী।] 

ছানোন ইচ্ছগ্া মৃতার্যস্ত ॥ ২৯ ॥ 

[ চূর্ণিক। ] 
ততঃ ইতিহামোতথর্্ান কথয়তঃ সতঃ ভীন্মস্ত যো যোগিনাম্ ইষ্টঃ স, 
৪ কাল: প্রাপ্ত; ॥ ২৯ ॥ 

[ শ্রীজীবগে। বামী। ] 

যো যোগিন ইতি তেষাং তখৈব ব্যবপায়মাত্রং শ্রীতীক্মস্য তু শ্রীভগখ্দর্শন- 
দীর্ঘত্বায় ব্যাজময় এব স ইতি জ্ঞেয়ম। বক্ষ্যতে চশ্রস্বামিভিরপি দ্বিতীয়ে_স্থিরং 
সুথং চাঁসনমিত্যাদৌ দেশে চ কালে চ মনে! ন সঙ্জয়েদিত্যত্র দেশে পুথ্যক্ষেত্রে 
কালে চ উত্তরায়ণাদৌ মনা ন সঙ্জয়েৎ ন সঙ্গং প্রাপয়েৎ। ন দেশকালো 
যোগিনঃ সিদ্ধিহেতূ কিন্তু যোগ এবেতি ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্র বর্তা । ] 
এবপোক্তাঃ সর্ব ধন্্াশ্ততুযুণ বর্গেষু এব পর্য্যবস্যস্তীত্যুক্তপোন্তায়েন 

ভাঁনেবাহ ধর্েতি। উপায় ধর্শাদিসাধনানি । যথা যথাবদেব। নানাখ্যানা- 
দিষু যে ষে ইতিহাপান্তেষু প্রদর্য্য গ্রমাণীকতানিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ 

ধর্মং প্রধদত ইত্যাদি । ছন্পেন ইচ্ছয়ৈৰ মৃত্যর্যস্য তস্য (*২৯॥ * 

ভীক্ম এইরূপে ; শ্রুতিন্বৃত্যুক্ত ধর্ম বর্ণন করিতেছেন, 
ইত্যঘনরে ইচ্ছাস্ত্যু যৌগিগণের বাঞ্ছিত উত্তরায়ণ দি 
টাাগান হইল ॥ ২৯॥ 
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তদী্চ স্রীযাঁগবতম্ |: [১ স্ব» ক্যং) 
ছি নিউ রিনি, নি ছি পি চি পি পি ওলা লী পা পি রি পি রা পপির ভা সিসি পি সি পি সি সি 

শি 
1 

বিশুদ্ধয়া ধারণয়। হতাশুভ- 

সতদীক্ষয়ৈবাশু গতাযুধশ্রমঃ | 
 নিবৃত্তসর্ব্বেক্রিয়বৃত্তিবিভ্রম- 

» স্তষ্টাব জন্যং বিস্থজন্ জনার্দনমূ্ ॥ ৩১ ॥ 
_বিশুদ্বয়। ধারণয়া হতা শুভঃ, তদীক্ষয়া৷ এব আঞ্ঙ গতাতুধস্রম:) নিরতসরবেক্রিয়বৃতিবিতসঃ 

(ভীম্মঃ) জন্ং ৫ দেহং ) বিস্থজন্ জনার্দনং তুষ্টাব ॥ ৩১ 

[ প্রীধরস্বামী 1] 

সহী সমীপন্থান্ সহত্রং রথিনে| নয়তি পালয়তীতি সহনী্তীক্ষঃ ? 
সরহজ্িণিরিতি পাঠে সহস্রার্থবতীগিরঃ। লদস্তৌ পীতৌ পটো যস্ত তন্মিন। 
অশ্নীলিতদৃগেব মনো ব্যধারয়ৎ ॥ ৩* ॥ 

এ [ চুণিক।] রর 

তদ। বাঁচং নিয়ম্য নিঃসঙ্গং মনঃ পুরস্থিতে কৃষ্ণে ব্যধারয়ৎ ॥ ৩০ ॥ 

$ 

1 

থ 

। 

। 
। 

1 
1 

! 

শ্রীবিশ্বনাথচত্রবত্তী।'] 
যুদ্ধে সমীপন্থান্ সহশ্রং রথিনে! নয়তি পরিপালয়তীতি সহল্রনীর্ভীম্মঃ |. 

সহহ্িণিরিতি পাঠে সহজর্থবতীগিরঃ উপসংহৃত্য অন্ততঃ প্রত্যাহৃত্য অমীলিত- 
দুগেব*টক্ষুষী স্পষ্টম্ উন্মিল্যেব ব্যধারয়ৎ আনথশিখং প্রবেশয়ামাস ॥ ৩০ ॥ 

তখন সহত্র-রথি-নেত। ভীম্ম নিজ বাক্যের, উপসংহার 
পূর্বক মনকে বিষয়াস্তর হইতে প্রত্যাহত করিয়া রে 
আদিপুরুষ পীতবাসাসতুভূজ শ্রীরুষ্ণকে অনিমিষ নয়নে নিরী- 
ক্ষণ করিতে করিতে তাহাতেই চিতের ধারণা করিলেন ॥৩০॥ 
- এইরূপ বিশুদ্ধ ধারণ! ছার! তাহার সমস্ত অশুভই বিনষ 

'হুইয়া গেল; ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা- দৃষ্টিপাত মাত্রই ভীহার 
সংখ্বাম-কার্লীন শরাঘাতের শ্রান্তিও দুরীভূত হইয়াছিল । 
অতএব তৎকালে স্কাহার সকল ইন্ডরিয়কৃত্তিই বিভ্রমশূন্য হইল । 

4. তিনি তমুত্য্গ কুতসম্কল্প হইয়!.অনন্যমনে জনার্দানের স্তর 
যু ১ করিতে লাগি? ॥ ৩১। ] 

সি পবা পা উর সা আতা পা স্টার সি ইতি উপ টি জট উট 

র্ ন্ 

এ 



টার শ্রীমন্তাগবত্।, 
্ 

॥ 

ভীদ্ম উৰাচ।' 
ইতি মতিরুপকল্পিতা বিভৃষ্ণা . 
ভগবতি "সাত্বতপুঙ্গবে বিভূন্ি |. 

্ব্নখমুপগতে কচিদ্বিহর্তৃং " 
প্রকৃতিমুপেয়ুর্ষি যন্তবপ্রবাহঃ ॥ ৩২ ॥ 

সুখম্, উপগতে ক্কচিৎ বিহর্তং যৎ (যতঃ প্রকৃতেঃ) ভবপ্রবাহঃ (এবভূতাং) প্রক্ৃতিষ্ 

উপেয়ুষি বিভূয়ি সাত্বতপূগবে ভগবতি (শ্রীকৃষে) ইনি" বৃষ মতিঃ উপকল্লিতা ॥ ৩২ & 
সপন 

ক 

[শ্রীধরস্বামী। ] 
অনয়ৈব বিশুদ্বয়া ধারণ! হতমশ্ততং যস্ত সঃ। তন্ত শ্রীকষ্্তে্ষয়া 

কপাদৃষ্ট্েব গত' আযুধশ্রমা যস্য সঃ। অতশ্চ নিবৃত্তঃ দিন রাঃ বিভ্রমঃ 
বিবিধং ভ্রমণং ষম্মাৎ সঃ। জন্যং দেহম্ ॥ ৩১ ॥ 

[চূর্নিকা।] 
ভগবদর্শনাদৃগতাতুধ শ্রম রা মুধচন্ কৃষ্তং তুষ্টাব ॥ ৩১ 

] ৮ 
, তদীক্ষয়ৈবেতি ভৎরুর্দকেক্ষয়া তদা'গমন্সময়াকের -লবয়েতি প্রথমত 

ুক্তম্ ॥ ৩১ ॥ ঞ 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা ।.] 
তসীক্র শ্রীকষ্চকর্তৃকেণ কূপাবলোকেন। বিভ্রমে নিবি 

মিত্যর্থঃ | জন্যং স্থলদেহং মাগ্লিকগ্রপঞ্চং বা ॥ ৩১ ॥ ৃ 

. ভীম্ম বলিলেন ।-_এই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তগবান-) ইমি যছু- 
বংশের প্রধান ১. ইনি মহাপুরুষ, ইহ অপেক্ষা মহান কেহই 
নাই; ইনি নিজ পরমানন্দে পরিতু থাকিয়াও কেবল: 
বিহারের নিমিত্ই কখন কখন প্ররুতির সহিত সঙ্গত ছয়েন : 
তবাহাতেই এ প্রকৃতিদেবী ুষ্টিপরম্পরার জননী হ্ইয়া: 

| .থাকেন। অস্তকালে ইহাঁতেই আমার রা না মতি | 
ন লমর্পিত হুইল ॥ ৩২॥ ৰ 



[১২ জংও, 
ক 

 পরীখরন্াসী, 1] 
_ পরমফলরূপাং শরীরে রতিং-প্রার্থয়িতৃং গ্রথমং স্ক্কতমর্পয়তি। ইতি 
নানা ধর্াদ্যুপায়ৈর্দতির্মনোধারণলক্ষণী উপকল্পিতা সমর্পিতা। ক সাত্বতানাং 
পুঙ্গবে শ্রেষ্ঠে ভগব্তি। বিভৃষ। নিষ্কাঁম। অবিতৃষ্ণেতি বা ছেদঃ অবিতৃপ্ 
ইতার্থঃ। বিগত তূমা যন্মাৎ তন্মিন্ যদপেকষ্যান্ত্র মহতবং নান্তীত্য্থঃ। তদেব 
পরমৈশ্্্যমাহ। স্বন্ুখং শ্বরূপতৃতং পরমাননদম্ উপগতে প্রাপ্তবত্যেব। কচিৎ 
করাচি বিহর্তৃং ক্রীড়িতুং প্ররুতিম্ উপেখুষি ত্বীকৃতবতি  নতু' স্বরূপতিরো- 
ধানেন জ্লীবরৎ, পারতাম । বিহর্ভৃমিত্যুক্তং প্রপঞ্চয়তি যদ্যতঃ প্র্কৃতেঃ 
ভবগ্রবাহঃ সপ্টিপরম্পরা ভবতি ॥ ৩২ ॥ | 

| [. [দীপনী।] *. 

 অবিতৃষ্ণেতি। দর্শনে অলাবুদ্ধিরাহিত্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩২_-৩৫॥ 

[চূর্দিক1।] 
তীন্ম উবাচ । অহো৷ রি ভগবতি নিষ্কাম। মতিরদরাপিতি ॥ ৩২ ॥ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী। ] 
সাতৃতপুক্গবে ইতি ধারথাবিষয়স্য তস্য বিশেষণং ন .তপলক্ষণগিতি 

জ্যম্। বিভূয়ি বিশেষেণ ভূমাতিশয়ো যন্দিন্ তত্র । ভূমবাক্যবূুমশবেনাত্র 
'পরমাতিশযোব চোচ্যতে। বিশবস্ত তথ্যক্্থ এব। কৃট্ধিত্যাদিন! পুরুষাব- 
তারকর্তৃতবমুক্তম্ ॥ ৩২ ॥ ৩৩॥, * 

1 শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 
তি মতীত্যাদি | ইতি মমায়ুঃসমাপ্তৌ মতির্ভগবতি উপকল্ি্ মতগ্রভৌ 

মদন্তকাঁলে কৃপাঁপরবশতয়ৈব মৎসমীপমাগতে কিঞিছুপায়নং দাতুমুচিতং তত্র 
সম্প্রতি মমাহস্তাম্পদমমতাম্পদয়োর্মধ্যে সমীচীনং কিমপ্যনান্নান্তীতি. হেতো- 
রেষ! মতিরেবোপায়নত্থেন কল্লিতা! | ননৃপাঁয়নদায়িনো লোকে কিঞ্চিজ্দিতৃক্ষবে। 
দৃশ্যস্তে তত্রাহ বিতৃ্া নিফাম! |. ভগবতি ষড়শব্যযপূর্ণে । কিং নারায়ণত্বেন 
প্রসিদ্ধে। ন। সাত্বতপুঙ্গবে ' যছুকুলোত্ংসত্বেন প্রসিদ্ধে'। ননু নারায়ণস্যৈব 
উগবন্বেম মহতী প্রসিদ্ধিশ্চ -সার্ককালিকী তত্রাহ বিভৃ্মীতি। বিগততো ভূমা 
যন্মাৎ তন্টিনন যসপেক্ষ্যান্যত্ত মহত্বং নাস্তীতি, নারায়ণস্যাপ্যবতারিণীত্যর্থ; | 
তৃদপি শ্বৈর্যাদূবপাগুবৈরেব মহ নুখং গরমানন্দম্ উপ আধিক্যেন প্রাপ্ডে ইতি 

 স্ন্্পলক্ষরণমুক্তম্। তটস্থলক্ষণমাহ প্রকৃতিং মায়ামীক্ষণেন মহতত্বাদ্যুৎপাদক- 
এ ভয় উপেমুধি'।- বতঃ প্রকতের্ডব প্রবাহঃ সুষ্টিপরম্পরা তেন ুযাদয়োৎগাস্- | 
চি. কাবতার! ইতি ভাবঃ॥ ৩২ এ 

£ £ রে ৭৭ টি 
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৮৯ শশী 
ক ইনি 'শ্রীমন্তারগবত্। কথ 

| ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং 
রবিকরগোৌরবরাশম্বরং দধানে। 
বপুরলককুলাধৃতাননাজং 
বিজয়মখে রতিরস্ত মেহনবদযন ॥.৩$॥ .. 

অিভুষনমনং তমালবর্ণং রবিকরষটগীরবরাম্বরম্ অলককুলাবৃতাঁননাঞ্জং বপুঃ খাদে 
বিজয়সথে € কৃষ্ণ ) মে অনবদ্যা রতিঃ অস্ত ॥ ৩৩ « ৃ 

[জ্ীধরন্ামী। ] 
ইদানীং শ্রীকষ্ূর্তিং বর্ণরন্ রতিং প্রার্থয়তে | ত্রিভূবনকমনং ভরিলোক্া- 

মেকমেব যৎ কমনীয়ং ততবপুর্দধাঁনে: রস্ভির্মেইস্ত । (কথভূত* বপুঃ )তমালবন্নীলো 
বর্ণে যস্য তৎ।. প্রাতঃকাঁলীনা রবেঃ কর! ইৰ স্বত এব গৌরে -পীতে টা 
নির্দলে অন্বরে যম্মিন্তৎ। অলককুলৈরুপর্ধাবৃতমাননাজং যন্মিন তত 
বিজয়মথে পার্থসাঁরথৌ। অনবদ্য অহৈতুকী ফলাভিসিন্ধিরহিতা। রতিরস্ত ॥ রা 

 ছর্দিকা 1) , 

কিঞ্চ ত্রিভূবনন্থন্দরং নীলং পীতাম্বরযুতম্ অলকা বৃভাননা্ং বঃ দধানে 
অঞ্জুনসারথৌ ভগবতি মে রতিরম্ত ॥ ৩৬। 

রী , 

বারা - 
. নস্থ ইতি মতিরুপকল্িতেত্যুককাযা সা ক্মাকারা সতিত্তা ক্রিভবনেতি। 
বিজয়স্য অর্জুনস্য সখো নাগা ফলাভিসন্ধানরহিতা রতিঃ প্রেমাস্ত 
কীদৃশে ত্রিভুবনস্য, উদ্ধীধোমধ্যলোকস্থজনসমুদায়স্য কমনমভিলাষো মত্ত 
তথ্বপুর্দধানে। রবেঃ কটরর্গোৌরবরে অতিগৌরীক্কতে অন্বরে যত্রী তৎ. 
অর্জুক্রথেপরিস্থিতস্য কৃষ্ণস্য পীতান্বরদ্বয়ং কুর্য্যকিরণসম্পর্কাদরতিচাকৃচিক্য- 

বন্বেনঃ তদানীমতিপীতং মযা দৃষট তেন পার্থসারথিত্বেনোপলব্মহাসৌন্র্ধ্ে 

তমালের ন্যায় নীলবর্ণ, রবিকরের ন্যায় গোৌরবর্ণ রসনে 
বিভূষিত্ব, অলক্-কুলারৃত বদনমগ্ডলে স্থশোৌভিত, ইন এই 
তনু ভ্রিভূুবনমধ্যে কমনীয়তম। ইনি অঙ্গনের রথের 

] সারখি; ইহাতে. আমার, ররর রকি 
£ হউক ॥ ৩৩।॥ 



কত 
৭৪... ্ীমন্তাগবতম্1। [১৯ জং। 

যুধি তুরগরজোবিধুতঅবিঘকৃ-* 
কচলুলিতশ্রমবার্ধ্যলঙ্কতান্তে | 

মম নিশিতশরৈবিভিদ্যমান-.. 

 ত্বচি. বিলনৎকবচেহস্ত কষ আত্মা ॥ ৩৪ ॥ 
ধুধি জারির নিশিতশরেঃ বিহ্যিযারছি 

বিলমৎকবচে কৃষ্ণে মম আত্ম অস্ত ॥ ৩৪ ॥ 

[শ্রীধরস্বামী |] 
: বিজয়সধতমেবা ুবরণন্ রতিংপ্রীর্থয়তে ৷ যুধি যুদ্ধে তুরগাঁণাং খুররজ- 

স্বরগরজঃ . তেন বিধূমা ধূসরাস্ত্ে চ তে বিষঞ্চ ৬০৭ কচাঃ কুস্তলা- 
স্তৈপুলিতং বিকীর্ণং শ্রমবারি স্বেদবিন্দুক্ধপং'তেন ভক্তবাৎসল্যদ্যোতকে নাল- 
স্কতমাহ্যং যন্ঠ তন্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে মম আত্মা মনোইস্ত রমতামিত্যর্থঃ। পুনঃ 
কিন্তৃতে মদীয়ৈরিশিতৈস্তীক্ষৈঃ শরৈধিভিদ্যমান! ত্বক্.যস্ত তন্মিন। শরৈরেব 
বিলসৎ টিনা ) কবচং যন্য তন্মিন্ ॥ ৩৪ ॥ 

[ চুণিক1। ] 
কি ঘুধি কছরিভিদ্যমানতি রবি বিঘকচনুলিতপরবরধাল- 

স্কতাস্যে শ্রীকৃষ্ণ মনোহস্ত ॥ ৩৪ । 

[ শ্রীবিশ্বনাখচক্রবর্তী । ] | 
রুষে রতিপ্রার্থনাময়ী মতির্ময়া তশ্রিন্েবোপকল্পিতেতি ভাঁবঃ | অত্র চাগ্রি- 
মেঘপি শ্লেবকষধু সাক্ষাঘর্তিন্যপি ভগবতি প্রীর্থনায়াং যুক্মৎপদপ্রয়োগাঁভাবঃ 
আন্বাদিতচরে সাংগ্রামিকবীররসাবেশময়ে তন্মাধুর্ষ্যে এব চিত্তস্যাসক্কিং 
বোধয়তি ॥ ৩৩ ॥ . 

রণস্থলে তুরগগণের খুরাঘাতে সমুখিত ধূলিপটলে সরিত 
ও ইতস্তত রিচলিত কৃত্তল দ্বার! বিলুলিত শ্রামবারিতে ইহার 
ব্দনমণ্ডল অতিশয় অলঙ্কত হুইয়াছিল। তৎকাঁলে আমার 
নিশিত শরনিকরে ইহার" গাত্র ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল এবং 
গাত্রস্থিত কবচও সমধিক শেভি! ধারণ করিয়াছিল। ইহার 
সেই ভক্তবাঁৎসলুদ্যোতক অর্জনসারধিব্তরীকৃষ্ণরূপে আমার 
মন রতি লাভ করুক ॥ ৩৪ ॥ 

্্ 



৯1). পদাগতদ। ৭৫, 
্ ০০১০৪০৪ 

সি সি চা লস সি পো শি সিসি এস সোসাল উচ্ছল 

. সপদি সখিবচে! নিশম্য. মধ্যে 
নিজপরয়োর্বলয়ে৷ রণং নিবেশ্ঠ 1. 
স্থিতবতি পরসৈনিকায়ুরক্ষা! 
হুতবতি পার্থসাখে রতির্মমান্ত ॥ ৩৫৭ 

: লপদ্ধি সখিবচঃ নিশমা নিজপরয়োঃ জলয়োঃ মধ্যে রখং নিবেগ্ঠ স্থিভবতি, অক্ষা। পরসৈধি* 

কায হৃতবতি পার্থমখে দম রতি; অন্ত 1৩৫| [শনিবেশ” ইত্যত্র পপ্রবেগ্ঠ” ইতি মিল? 

[এ্জীবগোস্বামী | ] 
অথ প্রা্তনং স্বাপরাধং তন্মিন দৈছ্োন বিজ্ঞাপয়ন্নপি রতিমেব প্রার্থরতে 

যুধীতি। মম নিশিতেত্যাদিকং ভু মায়িকলীলাবর্ণনমেব-_এবং বদস্তি রাজর্ে 
খষয়ঃ কে চ নাম্বিতাঃ ইত্যাদিন্যায়েন বান্তবত্ববিরোধাৎ । তথাহি 'হ্কাদদে-- 
অসঙ্গশ্চাব্যয়োহভেদ্যোহনিগ্রাহোহশোষ্য এব চ। বিদ্ধোহস্থগাচিতো! বন্ধ ইস্কি 
বিষ্ুঃ প্রদৃষ্ততে ॥ অন্রান্ মোহয়ন্ দেৰঃ ক্রীড়ত্যেষ সুরেঘপি । মানুযান্, 
মধ্যয়। দৃষ্ট্যা ন মুক্েষু কথঞ্চনেতি। শ্্ীভীম্মস্য ুদ্ধসময়ে দৈত্যাবিষ্ট 
ত্বাৎ তথা তান যুক্কমেব। কিন্তধুন! ছুঃস্বপনহ্ঃখস্যেব তস্য নিবেদনং কৃতমিতি 
'জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ, যুধি তুরগেত্যাদি মম নিশিতেত্যন্তৈিশেষণৈত্তথাপ্যর্জুন- 
সাহাধ্যাপরিত্যাগাৎ তস্য ভক্তবাৎসল্যং দর্শিতম্। বস্যপরাধিদ্বেংপি সান্প্রতং 
তদমুগৃহীতত্ব ॥ ৩৪ ॥ . 

* ৃ [ ্রীবিশখবনাখচক্রবত্তাঁ |] 
র  অলককুলৈরাকৃতমাননাজং যহুক্তং তন্মাধুর্য্যমেব ত্যক্তুমসমর্থঃ পুনরপি 
বিশিষ্যাশ্বাদয়তি যুধীতি। তুরগর্ ইতি জুন্দরে কিমন্ুদ্দরমিতি ন্যায়েন। 
বিঘ্চ ইতন্ততম্চলস্তঃ' কচ! ইতি আবেগস্থচকম্.। শ্রমবারীতি ভক্তবাৎসল্য- 
দ্যোতকম্ । নিশিতৈস্তীক্ষৈবিভিদ্যমানত্বচীতি কন্দররসাবিষটস্য পুংসুঃ. প্রগল্ভ- 
ফান্তাদস্তাঘাতৈঃ স্ুখমেবেতিবদযুদ্ধরসা বিষ্টস্য মহাবীরস্য কৃ্ষস্য ম্বল্থচক- 
শরাধাতৈঃ সুখমেবেতি। নাত্র মম যুদ্ধরসোন্মতস্যাপি প্রেমশূন্যত্বং মস্তব্যম্। 
নহি স্বগ্রাপকোট্যিধিকে  প্রেয়সি সুর্তসমনৌদ্বত্যন্কতনির্ভরনখরদশনাধাতা 
বনিত] প্রেমশৃন্তা কথ্যত ইতি ভাঁবঃ। অত্র তু বিভিদ্ায়ীর্ত্বচি ন তু বিভিন্ন. 
ভঁচি যতো! বিলদৎ বিরাজমান কবচং যসা ত্ি্িতি ঈষতেদমামুজম্। 
আত্মা মনঠ ॥ ৩৪ ॥ . 

|. যুদ্ধারস্তসময়ে অর্জুন যখন ইহীকে কুরুপাতবন্ক; + 
মধ্যে রথ-স্থাপন করিতে বলিলেন ; তখন ইনি নখার সেই : 

পি ০ 



সুপ.  শ্রীমন্তাগবতম্ণ .. [অং 

ব্যবহিতপৃতনীমুখং নিরীক্ষ্য 
স্বজনবধাদিমুখস্ দোষবুদ্ধযা। 
কুমভিমহরদাঁত্ববিদ্যয়] য. | 
শ্চরণরতিঃ পরমস্থী মেহস্ত তস্য 1 ৩৬.॥. 

যঃ (শ্রীকৃষ্ণ: ), ব্যবহিতপৃতনামুখং নিরীক্ষ্য দোধিবৃদ্ধা। হ্বজনবধাৎ বিমুখহ্য ( অর্জভুমন্ত ) 

কুমতিম্ আত্মবিদায়। অহরৎ, পরমন্ত গ্তন্ত (ঞকৃষগ্ত ) চরণরতিঃ মে অস্ত ॥ ৩৬॥ 

[ শ্রীধরত্বামী | ]" 

কিঞ্ সপর্দীতি। সেনয়োরুভয়োরমধ্যে রখং স্থাপয় মেহচ্যুত। যাঁবদেতা- 
বলিরীক্ষে্হং যোদ্ধ,কামানবস্থিতান্ ইতি সধ্যুরজ্ছুনস্ত বচো। নিশম্য সপদি 
তৎক্ষণমেব স্বপরযৌর্বলয়োঃ সৈন্থয়োর্মধ্যে স্থিতে পার্থসথে রতিরস্ত । তত্র 
্থিত্বা কৃতং সধ্যং দর্শয়তি। পরস্ত ছুর্য্যোধনন্ত সৈনিকানামায়ুরক্ষা কাণতৃষ্্া 
হৃতবতি অসৌ ভীম্মঃ অসৌ দ্রোণঃ অসৌ কর্ণ: ইতি তন্তৎগ্রদর্শনব্যাজেন 
উট সর্ধেধামাযুরারুষ্যার্জবনস্ত জয়ং কৃতবতি ॥ ৩৫ ॥ 

[চুণিক11] | , 

কি অঞ্জুনরচো! নিশম্য স্বপরবলয়োর্ম্ধধ্যে -রথং সংস্থাপ্য শ্বচক্ষুষা পর- 
সৈনিকায়ুহ্ তবতি ভগবতি মম প্রীতিরস্ত ॥ ৩৫ ॥. 

[ শ্রীজীবগোম্বামী 1] 

* সপদদীতি। ততরাক্ষা আয়ুহ্রণেন প্রারন্ধহরত্বমপি দর্শিতম্ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ * 

 শ্রীবিশ্বনাথন্রবর্তাঁ । ] | 
(কিঞ্চ পপনীতি। সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয়. মেংচ্যুত। যাবদেতা- 

গলিরীর্ষেইহং যৌদ্ধ,কামানবস্থিতানিতি সখ্যুরজ্জুনস্য বচঃ । পরস্য হুর্য্যোধনস্য 
সৈনিকধনাত আযুরক্ষ। অসৌ ভীদ্মঃ' অসৌ দ্রোণঃ অসৌ কর্ণ ইতি তত্তৎ- 
প্রদর্শনব্যাজেন দৃষ্ট্যা এব হৃতবৃতি তেন চ প্রারন্ধহরত্বমপি দর্শিতং. যমিহ 
নিরীক্ষ্য হুতা গতাঃ সবপমিতি তেফাং মোক্ষোক্তে+॥ ৩৫ | | 

বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ.নিজবল ও পরবল মধ্যে: রথ. 
স্থাপন: পূর্ব্বক অঞ্জনের বিজয়-কামনায়' যেরূপে এ ভীঘ্, 
&ঁ ভ্রোণ,ঞ কর্ণ ইত্যাদি-প্রদর্শনচ্ছলে কালদৃষ্টি দ্বারা ূ র্য্ো-. 1 

ধন-পক্ষীক্ সেনাগৃণের আয়ুহ্রণ করিয়াছিলেন, পু সেই" 
গার্ঁলারথিরপে মার, চিত রমণ করুক ॥ ৩৫ .. 
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১ দ্বং--৯ আং।] জীমন্তাগবতম্। ৩৭৭ 
৬৮৬5255 পর সপ্ত সিটি | দিসি তি জিত পপ সিল ৪ ছল | আলি সির ৪ ৬ 

স্বনিগমমপহ্থায় মৎপ্রতিজ্ঞা- 

সৃতমধিকর্তৃমবপ্লুতে। রথস্থঃ। 

ধুতরথচরূণোহভ্যয়াচ্চলদৃগু- 

হরিরিব হস্তমিভং গতোত্তরীয়? ॥ ৩%॥ 
স্বনিগমমূ্ অপহাষ মত্প্রতিজ্ঞাঁম্ খতসপ্ঠঅ[কর্তং বথস্থঃ (যং প্রীৰষঃ) অবপ্লত" খৃতিবধ- 

চরণঃ চলদও্ডঃ গতোন্তবীয়” (চ সন্) ইভং হস্তং হবিঃ ইব অভ্যযা ॥ ৩৭ ॥ 

[ গীধবন্বামী । ] 

ন কেবলনজ্জুনম্” সপত্রীযুর্ববণেনৈব জয়মা হৎ কিস্তনিদ্যাহবণেনাপীত্যাহ। 
ব্যবহিতা দৃঝে স্থিতা যা পৃতন1 তস্যা মুখমিব মুখম্ অগ্রে স্থিতান্ ভীম্মদীন্ 
নিবীক্ষোত্যর্থ; | স্ব্নবধাদিমুখস্য নিবন্তস্য। তদ্বক্কং গীতান্থ-_-এবমুজাজ্জবনঃ 

ংখ্যে বথোপস্থ উপাবি*ৎ। বিস্বজ্য সশবং চাপং শোকসংবিগ্রমানস ইতি। 
কুমতিমভং হন্তেত্যাদি দ কুবুদ্ধিম্ ॥ ৩৬। 

[দীপনী |]... 
পতন! (ক্ত্রীং ) সেনা । যত্র ২৪৩ গভব21। ২৪৩ বথাঁঃ | ৭২৯ অশ্বাঃ। ১২১৫ পদাতিক; | 

এষ[মেকীকৃতসংখ্যা, ২৪৩০ । ইত,ম্বভবতৌ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ 
পক ৯ শপ 

[ছৃর্ধিকা।] সি 
অপিচ যঃ যুদ্ধে স্বজনবধাদ্বিমুখস্যাজ্জুনস্য আত্মবিদ্যয়। কুমতিমহরৎ তস্য 

চবণে মে বতিবস্ত ॥ ৩৬ 
| প্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তাী |] 

ততশ্চ ব্যবহিতা দৰে স্থিত। যু! পৃতন! সেন তস্যা মুখমিব মুখম্ আগ্রে 
স্থিতান্ ভীন্মাদীন্লিবীক্ষ্যেত্যর্থঃ। ম্বজনবধাদ্বিসুখস্যেতি যদুক্তম্ শরবমুক্তার্জুনঃ 
সঙ্ঘো বথোপস্থ উপাঁবিশৎ। বিস্জ্য সশবং চাপং শোকসংবিষ্নমানস ইতি 
কুমতিং সাম্প্রতিকীং যুধিষ্ঠিরস্যেব তদানীন্তরনীমর্ছ্নস্যাঁপি হবস্নং ভগবততধোখা- 
পিতাং তস্য নিত্যপার্দত্বান্নবানতারত্বাচ্চ কুমতেবসম্ভবাৎ জগছুদ্ধারকশ্বতত্ব- 

জ্ঞাপকষ্্রীগী তাশাস্িমানিগাবধিতুমিতি জ্েয়ম। আত্মবিদ্যয়। শ্বনিষ্টজ্ঞানেন ॥৩৬। 

|. দুরন্িত ্  কৌরব চমূর মুখন্বরূপ সম্মুখবর্তী আমাদিগকে 
অবলোকন ক্পিয়৷ অর্জুন দোৌষ-বিবেচনীয় স্বজন-বধে বিমুখ 
হইলে, ইনি মাবার তত্বোপদেশ দ্বার! তাহার কুবুদ্ধিও হরণ 
করিয়াছিলেন; এই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আমার 
রতি হউক ॥২৩৬॥ 

৪ 



৬৭৮ শ্রীমস্তাগবতম্। [১ অং। 

[শ্রীধরস্বামী |] 
মম তৃ মহাস্তমনুগ্রহং কৃতবানিত্যাহ দ্বাভ্যাম্। শ্বনিগমং অশন্ত্র এবাহং 

সাহাধ্যমীত্রং করিষ্যামীত্যেবস্তৃতাং স্বপ্রতিজ্ঞাং হিত্বা শ্রীকৃষ্ণং শস্ত্রং গ্রাহয়ি- 
ব্যামীতি এবংরূপাঁং মৎপ্রতিজ্ঞাম খতং সত্যং যথ। ভবতি তথ। অধি অধিকাং 
কর্তৃং যে৷ বুথস্থঃ সন্নবপ্ুতঃ সহসৈবাবতীর্ণঃ সন্ অভ্যয়াৎ অভিমুখমধাবৎ। 
ইভং হস্তং হাঁরঃ সিংহ ইব। কিস্তৃতঃ ধূতো৷ রথচরণশ্চক্রং যেন সঃ তা চ 
সংরস্তেণ মানুষনাট্যবিস্বতেরদরস্থসর্বভূবন'ভারেণ প্রতিপদং চলদ্গুঃ চলভী 
গৌঃ পৃর্থী যম্মাৎ। তেটনব সংরভ্ভতেণ পথি গতং পতিতমুত্তরীয়ং বন্ত্রং যস্য। স 
মুকুন্দে। মে গতির্ভবত্বিত্যুত্বরেণান্বয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ 

| | [ চূ্ণিকাঁ"। ] | 
_ উত চষঃ স্বপ্রতিজ্ঞাং ত্যক্জবা মম প্রতিজ্ঞাং সত্যাং কর্তৃং করে রথচক্রং 

খ্বত্ব। রথাদবপ্ন,ত্য মাং হন্তমত্যয়াৎ ॥ ৩৭ ॥ 

| শ্রীজীবগোস্বামী |] 

»  ম্বনিগমেতি যুগ্মকম্। খতমিতি খতরূপামিত্যর্থঃ। খতঞ্চ সুনৃতা বাণীতি 
ভগবছুক্তাবজহল্লিঙ্ত্বশ্রবণাৎ । চলদ্গুত্বং. সংরস্তেণ কিঞ্চিস্তাবাবিষ্বাঁরাৎ 
(কিঞ্িতারাবিষারাৎ ) ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ 

আমার প্রতি ইহার মহান অনুগ্রহ। কুরুপাগুবযুদ্ধে "আমি 
অস্ত্র ধারণ করিব না, কেবল পাগুবগণের সাহায্য করিব); 
ইনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন । আমিও “ইহাকে অস্ত্র 

গ্রহণ কর]ইব» এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। কিন্তু ইনি 
নিজ প্রতিজ্ঞ! পরিত্যাগ পুর্ববক আমার প্রতিজ্ঞা সত্য কর্র- 
বাঁর নস ২৯ করিয়! ভগ্ন রথচক্র 
ধারণ করিয়াছিলেন । তৎকালে, সিংহ যেরূপ মত্ত করীকে 
বধ করিবার জন্য ধাবিত হয়, ইনিও. সেইরপ*আমাঁকে বধ 
করিবার নিষিত্ত ক্রোধভরে আমার অভিমুখে। ধাবিত হইলে, 
ইহার গুরুভারে পৃথিবী প্রতিপদেই গ্রচলিত হইতেছিল ; 
তখন ইনি আত্মবিস্থৃত হইয়াছিলেন; ইহ উত্তরীয় বস্ত্র গাত্র |. 

ন্ হইতে স্থলিত ও ভূমিতলে পতিত হইয়াছিল | ইহীর সেই |. 
_ তাৎকালিক রূপই আমার একমাত্র গতি হউক ॥ ৩৭ ॥ 

/ 

লি 

॥ 

পিস স্পস্ট পানা দাস ৬ পিজা পা সক আন ও পা এট আআ সত ৫ ভ সপ পিস সা সি গলা পান্তা সা খা খারা দিত ৬ প সতত ৯৭ স্পস্ট ৫ পাস সপ স্পা ম্প ৬ হরির রঃ 

র্ 



এন্টি এস কস রসি সি এ কি টস এত তম পর জি একি জা ছি পি ০০ সি সপ সস লি লা পিছ সি 

শিতবিশিখহতে। বিশীর্ণদংশঃ 
ক্ষতজপরিপ্লুত আততায়িনো মে। 
প্রসভমভিসসারে মঘধার্থং 

স ভবতু মে ভগবান্ গতিমুকুন্দঃ ॥ ৯৮ ॥ 
(যঃ) আততায়িনঃ মে শিতবিশিখন্কৃত; বিশীর্ণদশেঃ ক্ষতজ্রপরিপ্লুতঃ (চ সন্ট প্রসক্রং 

মদুবধার্থম্ অভিসসার স ভগবান্ মুকুন্দঃ মে গতিঃ ভবতু ॥ ৩৮ ॥ 

[ আ্রীবিঙন।খচক্রবর্শী | | 

স্বক্নাদপি স্বভক্তমুৎকর্ষয়তীতি যচ্ছুতং তন্ময়! স্বশ্মিয়েব সাক্ষাদৃষ্টমিত্যাহ 
্বাভ্যাম্। শ্বনিগমম্ অশস্ত্র এবাহং সাঁহাষ্যমীত্রং করিষ্যাঁধীতি স্বপ্রতিজ্ঞাং হিত্ব। 
প্রীকুষ্ণং শন্ত্রং গ্রাহয়িষ্যামীত্যেবংবূপাং মত্প্রতিজ্ঞীম্ খত" সন্চ্যং যথা তবতি 

“তথ! অধি অধিকাঁং কর্তৃং রথস্থঃ সন্নেবাবপ্.তঃ ইত্য তিলঘবেনাবপ্র,তিমতস্তস্য 
রথাদ্িশ্লেষঃ কেনাপি ন লক্ষিত ইতি ভাঁবঃ। অলক্ষিতপ্রকাশেনৈকেন রখ 
রক্ষার্থ, স্থিত এবেতি বা1। খতমিতি স! লীল তব স্বাভাবিক্যেব নতু মদনুরোধে- 
নৈব কৃতেতি ভাঁবঃ । ধুতে! প্থচরণশ্চক্রং যেন সঃ। অভ্যয়াৎ অভিমুখমধাঁবৎ। 
ধাঁবনেনাতিসংরস্তেণাঁবিস্কৃতনিজমহাবলত্বাচ্চলস্তী গৌঃ পৃথীন্ম্ম্্্াৎ সঃ। গতং 
পতিতমুত্তরীয়ং যস্য সঃ। অতিসংরস্ভেণোত্তরীয়ং গাত্রাৎ 'পতিতম্ অস্তি নাস্তি 
বেতাপি নাহ্ুসন্দধান ইত্যর্থঃ। অত্র কষ্চেন শ্বতক্তবাৎসল্যগুণস্য ছুক্যজত্বাৎ 
অজ্জুনস্য যুদ্ধানামর্ধ্ে সতি শ্বগ্ুতিজ্ঞামাপ ত্যক্তী স্বয়মেবার্জুনস্য রক্ষার্থং শুস্ত্রেণ 
যোৎস্যতে এব তচ্চার্জুনস্যাসা মর্থয প্রাপণমন্যেদু ঃশক মিত্যতঃ ক্ষণমঞ্জুনং পরা- 
ভূয়াস্য যুদ্ধং ভক্তবাৎসল্যদ্যোতকং প্রক্ষ্যামীতি ভীন্মন্য স্বমনোরথযিদ্ধযঘঘব 
প্রতিজ্ঞেত্যতঃ স্বপ্রতিজ্ঞাভঙ্গেনাজ্ঞুনে হ্বপ্রেমাণং তং দর্শয়িত্বা ভীক্মং প্রমোধ্য 
তস্যোতৎকর্ষং চ লোকে বিখ্যাঁপয়ামাসেতি তত্বম্ ॥ ৩৭ ॥ 

আমি এমাততায়ী, নিরন্তর ইহীর প্রতি অস্ত্রনিক্ষেপ 
করিতেছিলাম। ইহীকে আমার নিশিত শর-নিকরে পুনঃ 
পুন আহত, বিধ্বস্ত-কবচ এবং শোণিত-বিলিপ্াঙ্গ ও মদ্বধার্থ 
সমুদ্যত দেখিয়া! অর্ুনও রথ হইতে অবতরণ: পুর্ববক ইহাকে 
নিবারণ করিবার জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ইনি 
১ বল পূর্বক অজ্নকে অতিক্রম করিয়া, আমাকে স্বহস্ত্ে বধ. 
1৯৮৯ 
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৩৮, শ্রীযভাগবতমৃ। [ ১ স্বং--৯ অং। 
সি চান সিসি টস সতী লো নস সি সত অস্থি সামা খত লা ঈদ পিপি সি 3 তত ভরা ছিপ স্িডিসরিলা জীভ তি ফিরি 

[শ্রীধরস্বাঙ্গী |] 

এবং যদাভায়াততদ। শ্রয়মানস্তাততায়িনো ধন্িনো মে নিশিতৈস্তীক্ষৈ- 
ধিশিখৈরহতঃ অতে! বিশীর্ণনংশঃ বিধ্বস্তকবচঃ ক্ষতজেন রুধিরেণ পরিপ্রুতঃ 
ব্যাপ্তঃসন্ প্রসভং বলাদ্বারয়স্তমজ্জুনমপ্যতিক্রম্য মদ্বধার্থমভিসসার অভি উজগাম। 
এবং যো৷ লোকদৃ্ট্যার্জনপক্ষপাতীব লক্ষিতঃ বস্ততস্্ মমৈবান্গ্রহং কুতবান্ 
(যন্তপ্তক্তেনোক্তং বচে। মা মুযাস্ত ইতি), স ভগবান মে মম গতির্ভব- 
ত্বিত্যর্থ; ॥ ৩৮ ॥ 

০০০০৪০০ 

রর [ দীপনী।] 

অনুপ্রহং মদ্বচ:সত্াত্বাপার্দ নলক্ষণম্ ॥ ৩৮ ॥ 

[ চুশিক1।] 

কিঞ্চ মম তীক্ষবাণৈহতঃ বিধ্বস্তকবচঃ কুধিরাক্তশ্চ ভগবানাততার়িনঃ 
মে বধার্থ প্রাপ্তঃ স মে গতিবস্ত ॥ ৩৮ ॥ 

[ প্রীবিখন।থচত্রবন্তা ।] 

কিঞ্চ যট্দৈব রথাভুমাববপ্ন,তস্তটদব ক্ষতজৈঃ কধিবৈঃ, পরিপ্নুতঃ সাংগ্রামিক- 
রুধিবনদা বিস্কুদ্গাতিং | নু কবচদ্য বিদ্যমানত্বাৎ কথং তথাত্বং তত্রাহ। 
মম শিতৈর্বিশিখৈর্হত্তস্য সংবস্তস্খবর্ধনার্থং তদপি মযা হন্যতে স্মৈবেতি ভাবঃ। 
যতো] বিশীর্ণকবচঃ প্লবনাৎ প্রীগেবাভবদিত্যর্থু । প্রাসভং বল্গাঁৎ বাবযস্তমজ্জুন- 
মপ্যতিক্রম্য মঘধার্থম অদ্য ্বহস্তেনৈব ভীঘ্মং বধিষ্যামীত্যভিগ্রায়েণেতার্থঃ। 
অভিনসারেত্যত্রাভিশকেনাভিসরন্তং নাঁধফকমালোকিতবত্যা নায়িকা ইৰ 
তদানীং মম স্থখমপারমেবাভূদিতি দ্যোত্যতে। স অন্যেষাং মুকুন্দো মুক্তি- 
প্রদোৎপি মম তু গতিশ্তথাতৃতত্বেনৈব প্রাপ্যে। ভবত্বিতি হে কৃষ্ণ ত্বামহমেত- 
দেব প্রার্থয়ে ইতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥ 

করিবার অভিপ্রায়েই আমার অভিমুখে আঞ্চমন করিয়া- 
ছিলেন। তদ্র্শনে লোকে ইহাকে অর্জুনের পক্ষপাতী 
বিবেচন1 করিবে, কিন্তু আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করি- 
বার জন্যই ইহার তৎকালে তাদৃশ উদ্যম হইয়াছিল। এই 
ভগবান মুকুদ্দের সেই সময়ের সেই মনোষুগ্ধকর রূপই 

শামার একমাত্র গতি হক ॥ ৩৮ ॥ 



টা ৪. জা ০ সিসি শালি পস্পিসিত 

. ১২৯ অং] জীমস্তাগ, ৩৮. 
ত্র পিল ীসি৯৯ পাপ লি লী লি ছি পি পা সত আসা পিস সস পি পাস সা 

বিজয়রথকুটুন্ঘ আত্ততৌত্রে' 
ধ্লৃতহয়রশ্মিনি তচ্ছিয়েক্ষণীয়ে | 
ভগবতি রতিরস্ত মে মুমুর্ষো- 

ধমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঁঃ সরূপম্ ॥ ৩৯ | 
ইহ হতা? যং (শ্রীকৃষ্ণ ) নিরীক্ষ্য সরপ্ং গতাঁঃ, বিজয়রথকুটুদ্বে আত্ততোত্রে ধৃতহয়. (শিনি 

' তচ্ছিয়। ঈক্ষণীয়ে,( তশ্মিন্) ভগবতি মুমূর্যোঃ মে রৃতিঃ অস্ত ॥ ৩৯! 

[শ্ীধরম্বামী |] 

তদেবমন্তায়ৈরপি ভূত্যরক্ষান্যগ্রে শ্রীকৃষ্ণ রতিমাশান্তে। বিজয়োহজ্জুনঃ 
তস্ত রথ এব কুটুম্বঃ অকৃত্যৈরপি রক্ষণীয়ো যস্ত তশ্মিন্! আত্বং তোত্রং 
এ্রতোদে! যেন তন্মিন্। ধৃতাশ্চ বে হয়ানাং রশ্ময়ঃ গগ্রহান্তে সন্তি হস্ত 
তন্মিন। ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চেতানকারাস্তাদপি রশ্মিশবাদিনিঃ ৷ তচ্ছিয়া সাঁরখ্য- 
শ্রিয়েক্ষণীয়ে শোভমানে । মুমূর্যোর্মতমিচ্ছোঃ। নম অন্যাক্সবর্তনি কিমিতি 
রতিঃ প্রার্থাতে অত আহ ভগবতি অচিত্ত্েশ্বধ্যে। তদাহ ইহ যুদ্ধে হতাঃ সর্ব, 
যং নিরীক্ষ্য সরূপং তৎসমানরূপং গতাঃ প্রাপ্ত। ইতি দিব্যদৃষ্্যা পশ্রন্নাহ ॥ ৩৯ ॥ 

[দীপনী। ] 
ব্ীহাদিভ্যশ্চেতি সুত্রং পাণিনীয়ব্যাকরণস্য পঞ্চমাধ্যা যীয়দ্বিতীয়গ্পংহ্দ্, যোঁড়শাধিক- 

শততমম্।. ব্রীস্তাদিগণে। বখ।-ত্রীহি। মাঁয়া। শালা .শিখা। মাল! | মেখল। । কেকা। 
রা পপ পপ 

_. ভূত্যরক্ষণ-কার্ধ্যে ইহার ন্যায় বা অন্যায় বিচার নাই। 
ইনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য যেরূপ নিজ 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাগুবের প্রতি অনুগ্রহ 

ক্রিয়া অর্জুনের রথের সারথ্যও স্বীকার করিয়াছিলেন । এ 
রথখানি রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইনি না করিয়াছিলেন, এমত 
কর্ম্মই নাই। কিস্তু ইহার সকলই অদ্ভুত--সকল্ই মনোহর ! 
তৎকালে, এক হস্তে অশ্বরজ্জব (লাগাম) এবং অন্য হস্তে প্রতোদ 
(চাবুক ) ধারণ করিয়! ইনি কি নয়নানন্দকর অপুর্বব সারথ্য-: 
শোভাই ধারণ করিয়াছিলেন ! যুদ্বস্থলে ইহীকে তন্রপে 
দর্শন করিয়া যাহারা তনুত্যাগ করিয়াছে, তাহারা সকলেই 
মুক্ত হইয়! গিয়াছে। আমি এক্ষণে মুমুষ্$ এই অবস্থায় এই: 
ভগবানের তাদৃশ সারখ্য-রূপে আমার রতি হউক ॥ ৩৯1 

৮.৭ 
লিখিত জিপি তি 

০০ 



৪৫ সি ক এ লে একিট 

৬৮২ 'শ্রীমতাগবতষ্। [১ স্কং--৯ আং। টা 

ক ও [শীপমী। ] 
অষ্টকা। পতাকা । চর্দনন্ | কর্মন্। বর্ধন্। দখ্্রা। সংজ্ঞা। বড়ব!। কুমারী । নৌ। বীণা । 
বলাক1। ঘবখদ | নৌ। কুমারী । শীর্ষান্ন্নঃ ইতি । যদ্যপ্যত্র রশ্মিশব! ন দৃশ্যতে তখা- 
প্যাকৃতিগণং মন্তবা উহনীয়ঃ| যন্ব! লেখকপ্রমাদাঁৎ রশিশব্স্যাদর্শনমনুমেয়ং সকলকোবিদগণ- 
শরদ্ধাম্পদ্ চার্যাক্রীগচ্ছীধরস্বামিন। ব্রীহাদিগণে তৎপাঠস্যাঙ্গীকারাদিতি ॥ ৩৯৪৯ ॥ 

[চূর্িকা। ] 
কিঞ্চ বিজয়রথকুটুদ্বে আত্বপ্রতোদে' 'নীরিগর সারথ্যশ্রিয়া শোঁভ- 

মাঁনে চ ভগবতি মুমূর্ষোর্মে রতিরস্ত ॥ ৩৯ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী। ] 

 বিজয়েতি যুগ্মকম্। মর্য্যাদাতিক্রমেহপ্যদোষাঁয় সামর্ঘ্মাহ ভগবতীতি। 
যথা রুদ্রোহস্ধিজং বিষমিতি ন্যায়াৎ। তদতিক্রমে চ স্বাভাবিকং কাকুণ্যমেব 
কারণমিতি দর্শয়তি যমিছেতি। অতোহম্মিন্নের রতির্্মাস্ত ॥ ৩৯ ॥ * 

[প্বিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 
তদেবমন্যায়ৈরপি ভক্তরক্ষাবাগ্রে কৃ্ণে রতিমাশীস্তে। বিজয়স্য অর্জুনস্য 

রথ এব কুটুষ্বোংকত্যৈরপি রক্ষণীয়ো যস্য তশ্মিন। তোত্রং প্রতোদঃ। রশ্ময়ঃ 
প্রগ্রহাঃ ধৃতা হয়রশময়ে। যস্য সম্তীতি ব্রীহাদদিত্বাৎ ইনিঃ | উক্ষণীয়েতি 'ঘাম- 
হস্তে অশ্বধারঠ্ছুং দক্ষিণহস্তে প্রতোদঃ মুখারবিনে হুংহমিতি তক্মোদনশব্দ 
ইতি শোভয়া যন্মাধুর্যমীক্ষণীয়ং তন্ময়ৈব তর স্বচকষু্্যামীক্ষিতং ন ত্বর্জনেনাপি 
ইতি ভাবঃ। তশ্মিন ভগবতি মম রতিরস্ত মুমূর্মোরিতি। অতএবাহং সংপ্রতি 
মর্তমিচ্ছাষি যন ত্ব! তদের মাধুর্য্যং মুছদৃশ্যাসং জীবংস্ত তৎ কথং ভ্রু প্রাপ্ম্যামি 
প্রকটগ্রকাঁশে তস্য লীলায়৷ ভগবত সমান্তীক্কতত্বাদিতি ভাবঃ।" অত্র 
মিয়মাণস্যেত্যনুজ্ঞা সন প্রত্যয়েন ইচ্ছাধীনমৃত্যোর্রম্মস্য ভগবতঃ সকাশাদপি 
তল্লীলায়াং অতিলোভো ব্যজ্যতে। তেন চ সা যুদ্ধলীলাপি নিত্যেতান্যস্যা 
বীলার! নিত্যত্বে কৈমুত্যমানীতম্। নন্থ সতাং তস্যামেব মে সারথ্যলীলায়াঁং 
ত্বমত্যাসক্কো৷ যৎ প্রতিশ্নোকমেব তামাস্বাদয়ংস্তামেবোদ্গিরংস্তল্লীলাবি শিষ্টে 
এব ধঞ্জি রতিং প্রীর্থ়সে কিন্ত সংপ্রতি মৃত্বৈৰ তন্লীলাপ্রান্তৌ তব কিং প্রমাণ- 
মিত্যান্র মরণে যা মতিঃ সা গতিরিতি প্রসিদ্ধাৎ প্রমাণাদপি তব দর্শনমেব 
পরং শ্রমামিত্যা্থ যমিহেতি । যং নিরীক্ষ্য হতাঃ যুদ্ধে অন্যেনাপি হতাঃ সস্তঃ 
অন্ুরস্বতার। অপি তাদুশভ্তানহীন! অপি সরূপং-সাযুজ্যমুক্তিং প্রাপ্তাঃ। অহং তু 
তৃজবঘাপি মরণকাঁলে তাদৃশমতিমাংস্তং ত্বাং সাক্ষাদ্ষ্টামৃত্বা কথং ন তাং 
লীলাং' ্ রানদ্যামীস্টি ভাব: | অত্র নরদারখ্যমনধিকারিভ্যোহপি সাযুজ্য- 
দায়িতমিতি 'যুগপদর ৮৯৪ মহামাধুর্য্যং সর্ধভগবৎ- 4 
স্বরূপাঁসাধারণমেব তদা মিতি জ্ঞেয়ম্॥-৩৯ ॥ সু 

০০০১১ উর পল পিসি পি ৬০ পি রোপা 



এলে 4৮ পাত্তা িরিশকদে 

০০০ স্ীমন্তাগবতম্। ০৮০ 
$ 4 রঃ রি 

কি সাপ লি পি পি ও 

ললিতগতিবিলা'সবন্তহাস- 

প্রণয়নিরীক্ষণকল্সিতোরুমানাঃ | 

কৃতমনুকৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ 

প্রক্কতিমগন্ কিল যস্ত গেঁপবধবঃ ॥ 8৫ ॥ 
ললিতগতিবিলাসবন্তহাসপ্রণয়নিরীক্ষণরুল্পি.তারুমান।ঃ (অতঃ) উন্মদান্ধাঃ (অ-ঞব) 

কৃতম্ অনুকৃতবত্যঃ গোপবধবঃ হস্ত (প্রীকৃষণস)) প্রকৃতিম্ অগ্নন্$ অগমন্ । ফিল (তশ্মিন্ এষ 
মম রতি; অন্ত) ॥৪০॥ টু 

[ শ্রীধরস্বামী । ] | 
ক্ষাত্রধর্মেণি যুদ্ধ্যমানাস্তৎসরূপং প্রাপুরিত্যেতন্ন চিত্রং যত, ত উন্মাদ অপি 

প্রাপুরিত্যাহ ললিতগতিশ্চ বিলানশ্চ বাপাদিঃ মঞ্জুগত্যাদিভিরাত্বীই়স্তদীয়ৈর্বা 
কল্পিত উরুর্ধাহান্ মানঃ পৃজ। যাসাং তাঃ। অত উৎকটেন মদেন অন্ধী$। জু 
এব তদেকচিত্তত্বেন তস্ত কৃতং বর্ম গোবর্ধনোদ্ধরণাদিকম্ অনুক্কতষুত্যো 
গোপবধবঃ যস্ত প্রকৃতিং শ্বরূপমগন্ অগমন্ মকারলোপত্থার্যঃ। কিল প্রসিদ্ধ 
তক্মিগ্েব রতিরন্ত ইতি পর্বেবৈবান্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥ 

[ চুণিক11] 
কিঞ্চ যয গতিবিলাসাদিভিঃ প্রাপ্তমানাঃ গোপিকাঃ ০০৯৪ স্বরূপং 

প্রাপ্তাঃ ॥ ৪০ ॥ 

'জ্রীজীবগো স্বামী । ] 
তৎন্বভাঁবমহিম্নঃ সারপ)২.'পণত্বং নাম কিয়ানুৎকর্ষঃ যত পত্তাবতোংগি 

প্রেমণো জনকত্বং দৃশ্ততে ইত্যাহ ললিতেতি। অত্র কতানুকরণং নাম লীলাখ্যে। 

_ ক্ষাভ্রধর্ম্মে বীরোচিতকার্ধ্যকারী ব্যক্তিগণ যে ইহার দর্শনে 
মুক্তিলাভ করিয়াছেন, ইহ বিচিত্র নহে; কত শত মদান্। 
জনও ইহার কমনীয় রূপে মুগ্ধ হইয়! মুক্ত হইয়া, গিয়াছে। 
ব্রজবাসিনী গোপবধু সকল মহারাসাদিস্থলে ললিতগতি, 
বিলাস, মনোহর'হাস্ত ও সপ্রণয় নিরীক্ষণ দ্বার! ইহা, কর্তৃক 
কল্পিত .মহামানে মাঁনিনী হইয়া মদগর্বেব অন্ধ হইয়াছিল, 
তাহারা কখনই ব্রহ্মজ্ঞানে ইহার পুজা করে নাই। কিন্তু 
এতদৃগতচিত্ত হুইয়া ইহার গোবর্ধনোদ্ধরণাদি কর্ম মকলের 

. অনুকন্নণমাত্র করিয়াই ইহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৪০ ॥ জী 



ভীমনাখহাতয্ । [১ ং-পনিক্কাং। 
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[ শ্রীজীরগোশ্বানী 1] 
মার়িকবহ্ভাবঃ উকদ_ত্িয়াকরণং লীলেতি। প্রক্ৃতিং গ্বাসরষ্টভ্যেতি 
ন্যায়াৎ সংদিদ্ধিপ্রক্কতী তিমে স্বর্পঞ্চ দ্বতাবশ্চেত্যাদ্যমরকৌধাচ্চ প্রন্কতিং 
দ্বভাবস্। ২ €ঞমাবেশো 1 জাতৃংরম (নু ংস্বতাবনিবশ্বভাবয়োরৈক্যমেব 
তান্ছু জাতমিত্য £) যথোজ্জলনীপা 12. বোদাহ্রণম্-রাধায়! তবতশ্চ 
চিততঅতুনী "ম্বোৈর্বিলাপ্য [চূর্বিকা ।'শকুঞ্জকুপ্জরপতৈ নিধূতিভেদত্রমম্। 
চিতায় হ্বখমধবঞজয়দিহ বন্দ আত্তগ্ুছুয়োভির্নবয়াগহিঙ্থুলতরৈ? £ শুঙ্গারকারঃ 
স্বতীরতি | ৪৩ ॥ মে রত্তি.. 

77. [ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী। 
মনু বৎসারথাসধতিত লীলায়ৈ সর্বৃতত্বজ্ঞোহপি ত্বং স্পৃহয়সি সোহঙ্জবন 

এব তথ ময় সর্কেধু প্রেমবৎপরিকরবৃন্দেঘেকে মুখ্য ইতি নিষ্ধাধধ্যতে | মৈবমূ। 
ততোইপ্য/্ছুনাদপ্যতিমুখ্যতমাঃ সর্বভোৎপি প্রেমোৎকর্ষবস্তে! যে তব প্রিয়জন! 
বর্জন তেষাং পদবীং প্রার্থরিতুমপি কোহপি সাহসং ধত্তে। ভবতু তদপি 
হুর্দেশেনাপ্যন্সিস্তকালে কতা্থীভবাসীত্যাহ ললিতেতি। ললিতগতিশ্চ 
।সনৃত্যাদিবৈদগ্বী কাযিকী বিলানশ্চ ধীরলালিত্যাদিবৈদগ্বী মানসী বন্তহাসশ্চ 
'পরিহাসবৈদদ্বী বাচিকী প্রণযনিরীক্ষণঞ্চ প্রেমমযসর্বভাবব্যজককটাক্ষবৈদদ্ী 
চাক্ষষী চ তৈরুপকল্পিতো! দত্তঃ উনর্মান আদবঃ পুজ1 ব! ধাভ্যস্তাঃ। তেন 
হশ্মিংস্তাঃ এরুসাদ্দ্িতুং শ্বীয়ানসাধারণান্ সর্ধ্বানের সাদ্গুপ্যভবাংস্তান্থ বিনি- 
যুক্তবান। অতন্তাসাং নিরুপাধিকম্ত প্রেমাতিশয়ন্ত ফলং বত স্বসাদগুণ্য- 
সর্বন্ব!প্ণপূর্ব্বক ত্বৎকর্তৃকানুবঞ্জনপ্রাপ্তিঃ সা হ্যস্ত্রণেবোভষতঃ নুখময়মহাবশদী- 
করব্যঞ্জিক অজ্জুনন্ত তু প্রেমণঃ ফলং বশীকাবব্যপ্রিক সারথ্যদৃত্যাদিমাত্র- 
পরাপ্তির্য! সা তুয়তো যন্ত্রণাময়ীতি ন তৎসমকক্ষতাং গ্রাণ্মর্হত্যজ্জ্মন ইতি 
তাবঃ। আট্ত্রব তৃতীক্নান্তপদার্থে বহুত্রীহৌ তাতিরপি শ্বীধসাদ্গপ্যসর্ধন্থার্পণেন 
পোখ্নুরঞ্জিত ইতি পরম্পরান্থরঞ্জনসথময়ং সধ্যং ব্যঞ্জিতম। তত এবাসাঁধারণ- 
সৌভাগ্য প্রদানমাহ | কতং রাসে নৃতাং গীতং বা বাদনাদি চ যথা তৈব তা 
অপানুকুতবত্যং তৎসাহিত্যেনৈব রাসে তাপাং তথ! নৃত্যাহ্যক্তেঃ। ন চ 
তাঁসুং তত্বচ্ছিক্ষণাভ্যাসঃ কোহপ্যাসীদিতানুহ । উদ্মদেন মহাপ্রেমোখেনান্ধাঃ 
ব্যরহারমামদৃষ্টৰত্যঃ। অতঃ কিলেত্যাশ্চর্য্যে যন্ত গ্ররুতিং স্বভাবমেবাগচ্ছন 
ত্বগব। "বৃক্যাগীতাদিবৈদপ্ধ্যাদয়ঃ হ্বাভাঁবিকাঃ অসাঁধা'রণাঃ অনস্তা এব থে 
কথা, সর্ধানপি তেন দত্তান্ প্রাপুরিত্যর্থঃ। অর্জুনায় তু '্বমসাধারণং 

বব ধলি্টব্বমপি, ভগবত! ন দত্মিতি। যধ্ধা কৃতং গোবর্ধন- 
মালাই উদ্মদ রা ইতি বিরহস্চ রা এবং চাতিমন্দাস্তাবৎ 

হৃজ্যং প্াপুঃ 1 অতুযুৎকঞ্জাঃ প্রেম্ণঃ পরাং ফাঙা। অহং ডু তয়োর্মধ্যবর্তী 
নী গ্দিতাং, তব াধানীব, কখংন পারা ভাব; ॥ রি 
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2 
সদসি ধুধিষ্ঠিররাজসুয় এধাম্। 
অহণমুপুপেষ . ঈক্ষণীয়ে! ৰ 
মম দুশিগৌচর এষ আবিরাত্সা ॥ 85: 

( খ: শ্রীকৃক: ) মুনিগণনৃপবর্ধ্যসঙ্ুলে গুন সেদসি যুধিতিরবাজনুয়ে এবাং (দুমিগগ দীন) 
ঈন্গনীঘ: (সন্) অর্থপম্ উপপেদে, (মঃ) এবঃ আত্মা মম দৃশিগে।চরঃ (সন) আখি; টব, 
আছো! যে ভাগ্য) 8৪১ ॥ . রর 

" [খীধরন্থাশী |] * | 

গ্িগৎপৃজ্যতা মৈনুন্মবন্াহ। মুনিগণৈদৃপিবর্ধ্য্চ সন্কুগে ব্যাঞ্ডে আস্তঃসদসি 
সভামধ্যে যুধিত্ঠিরস্য রাজস্ক্লে। এষাং মুনিগণাদীনাম্ ঈন্দ শীয়, অহ রাপগগছো৷ 
মহিমেতোবমাশ্চর্যেঃণাঝলোকানীয়ঃ সন উপপেদে প্রাপ। এষ জগতামাশ্ম! 
মস দুশিগোচরঃ দৃষ্টিবিষয়ঃ সম্ আবিঃ গ্রকটো৷ বর্ততে 'অহে! মে ভাগ্যমিতি 
তাঁবঃ ॥ ৪১ ॥ 

৬ 

--»জন্র 
[ চুণিক!। ] & 

* তাঁচ যুধিষ্টিববাজস্থয়ে মুনিগণ/দীনামীক্ষণীয়ো যঃ শ্রক্ণোৎখপৃজা্ 
গ্রাপ স বিশ্বাত্মা মম দৃ্টিগোচরোৎন্তি এহে! যে ভাগ্যম্ 0৪১ | « 

০০ 

দূ 

[ প্ীজীবগোম্বামী। ] 

তদেবং সর্বগুভ গ্বতাবত্বমুক্ত। রারাখানাারা রা 
'মুনিগণেতি। আত্ম! পরমাত্ম। ॥ ৪১ ॥ 

ইনি জগতের গুজ্য। যুধিষ্টিরের্রাজসুয় যন্জে এই সুডি 

ও রাজগ্ণে সভ। পরিপূর্ণ হইয়াছিল? .সেই সভায় সমিতির 
দফলকে উপেক্ষা করিয়া 'ইহাকেই অগ্য সড়াবনগধা 

করিয়্াছিল। তৎকালে ইহার সেই মনোহর রূপ ও গহিখা। 
সকলেরই নয়ন ও মন জাকর্ষণ করিয়াছিল। ইনি জগড়ের সা 

বিরাজ করিতেছেন। "ইহা! আমার পরী **শ** 
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1 

তমিমমহমজং শরীরভাজাং | 

হদি ছর্দি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্লিতাঁনামৃ। 
প্রতিদ্ূশমিব নৈকধার্কেমেকুং 

০৮ সিমধিগতৌহস্মি বিধৃততেদমোহঃ ॥ ৪২ ॥ 
:. বিধৃতভেদমোহঃ, অহম্, আত্মকঙ্গিতানাং শরীর্চাজাং হৃদি হৃদি ধিঠিতম্ (অর্ধিষিতম্ ) 
নৈকধা (ভাত) তস্ ইমম্ অজং প্রতিদিশম্ একম্ অর্কম্ ইব সমধিগতঃ অশ্মি ॥ ৪২ | 

,. [শ্রীধরস্বামী |] রি 

সোহ্হং টির তামিমমিতি। ইমম্জং সম্যগধিগতঃ ্রাপ্তোহস্ি |. 
সম্যক্ত্বমাহ বিধৃতভেদমোহঃ1 তদর্থং ভেদস্যৌপাধিকত্বমাহ আত্মকন্পিত]নাং 
স্বয়ং নির্মিতানাং শরীরভাজাং প্রাণিনাং হৃদি হুদি গ্রতিহৃদয়ং ধিঠিতম্ 
চিতম্।. অকারলোপত্তার্যঃ | নৈকধা! অনেকধ! 'অধিষ্ঠানভেদাদনেকধা ভাত- 
মিত্যর্থ: ৷ অত্র ৃষ্টাস্তঃ সর্বপ্রাণিনাং দৃশং দ্শং গ্রুতি একমেবার্কমনেকধা 
প্রতীতমিবেতি ॥ ৪২ ॥ . 

$ 

[ চুণিক।] 
1» এবনং'য গন হাদি স্থিতং কষ বিধৃতভেদঃ প্রাপ্তোহম্মি॥ ৪২ ॥ 

* বিনাথতবর্ধী |] 
' কিঞ্চ সম্প্রতি নিজ 8৭ মন্তাগ্যমেব তত্প্রাপ্তেরাবশ্ঠকত্বংকথয়তীত্যাহ 

গীতি । অস্তঃসদসি সভামধ্যে.যুধিটিরস্ত রাঁজস্থয়ে এষাঁং মুনিগণাদীনামীক্ষণীয়! 
অহে! রূপম্ অহে! -মহিমেত্যেবমাশ্চর্যেণ বিলোকনীয়ঃ সন্ উপপেদে প্রাপ ষঃ 
স এব মমায্াঁ অতগ্রাণনাঁথঃ সম্প্রতি মম দৃূশিগোচর এব মত্প্রার্থিতং দদান 
এবান্তে ইতি ॥ ৪১ ॥ 

আমি অদ্য. কৃতার্থ হুইলাম। ইনি সেই অজ, স্বনির্শিত- 
শরীর্ধারী প্রতি জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত পরমাত্বা। লোক 
সকল. অজ্ঞতা প্রযুক্ত, একই সূর্ধ্যকে যেরূপ উপাধিভেদে 
নানা, দর্শন-করে, ইহাকেও সেইরূপ শরীরি-ভেদে ভিন্ন বোধ 
করিয়া থাকে । ইহার অনুগ্রহে আমার, ভেদবুদ্ধি.তিরোহিত 

8. হইয়ছে। আমি. ইহাকে এক অভিন্ন পরমাত্মরূপে প্রাপ্ত 
র না নিজািনিনি ॥ ৪২॥ এ [ও 
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[ ্ীজীবগোন্বামী। ] 

পরমাত্মত্বস্থাপনায় তত্র বিতুমত্বং দর্শয়ন্ ন্বমত্যুপ্কল্পনমেবোপসংহরতি 
তমিতি। এমিমমগ্রত এবোপবিষ্টং শ্রীরুক্চং ব্যষ্টান্তর্যামিরূপেণ নিজাংশেন 
শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিঠিতং--কেচিৎ হ্বদেহস্তহ্ দয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং 
পুরুষং বসস্তমিত্যুক্তদিশা ত্রতজ্রপেণ ভিন্নমূর্তিবদ্বসম্তমপি এব চির মূর্তিম়েব 
সমধিগতোহস্মি। অয়ং “পরমানন্দবিগ্রহ এব ব্যাঁপকঃ স্থান্তরঁতেন লিজাকা- 
বিশেষেণাত্তর্যামিতয়া তত্র তত্র ুতীতি বিজ্ঞাতবানশ্ি। "ক্তোহহং কধুত-' 
ভেদমোহঃ অস্যৈব ক্ু্পয় দুরীকতো ভেদমাহ* ভগবদ্ধিগ্রহস্ত ব্যাপক ত্বী- 
সম্ভবনাজনিততন্নানাত্বজ্ঞানলক্ষণে। মোহে বঙ্জ্য তথাভূত্োঁহহম্। তেষু 
ব্যাপকত্বে হেতুঃ। আত্মকল্পিতানাং আত্মন্যেৰ পরমাশ্রয়ে 'প্রাছস্কতানাম্ । অত্র 

ৃষ্টান্তঃ প্রতিদিশমিতি। প্রাণিনাং নানাদেশস্থিতানামবলোক নমবলোকনং প্রতি 
যখৈক এবারো বৃক্ষকুড্য।ছ্যপরিগতত্বেন ভত্রাপি কুত্রচিদব্যবধানঃ সংপূর্ণত্থেন 
সব্যবধানস্সংপূর্ণত্বেনানেকধা দৃশ্ততে তথেত্যর্থঃ | দৃষ্টাোহয়মেকট্যৈৰ তত্র 
তত্রোদয় ইত্যেতন্সাত্রাং শৈ। বস্ততত্ত শ্রীভগবদ্ি গ্রহোইচিস্ত্যশক্ত্যা তথা তথ; 
'ভীঁদতে স্র্্যস্ত,দূরস্থবিস্তীর্ণাআ্বতা্বভাবেনেতি বিশেষঃ। অথবা! তং ৮০১৪৮ 
স্বরূপম্ ইমমগ্রত এবোপবিষ্টং শরীরভাঁজাং, হৃদি হৃদি সম্তমপি সমধিগতো 
হম্মি । বদ্প্যন্তর্যামিরূপং তশ্মাদ্রপাদন্যাকারং তথাপ্যেতদ্রপমেবাঁধুন! তত্র ত্র 
পশ্যামি সর্বাতো মহা প্রভাব স্যৈতস্য রূপস্যা গ্রতোধন্যস্য রূপস্য "কু্রণাশক্তেরিতি 
ভাবঃ। অত্র দৃষ্টান্ত! দেশভেদেহপ্যভেদবোধনায় জেেয়ঃ নতু পুরণপরণতববিবক্ষা্ৈ। 
অশীলিতদৃগ্যধারয়দিতি রুষ্ণ এবং ভগবতি মনোবা গৃদষ্টিবৃত্িভিরিত্যুপত্্মোপ- 
₹হারাদত্র শ্রীবিগ্র্থ এব প্রন্ুয়তে। ভতো! নেদং পদ্যং বক্ষপরং ব্যাথ্যেয়- 

মিতি ॥ ৪২ ॥ ৪৩) 

[ প্রীবিশ্বন।খচক্রবত্তাঁ। ] ও রং. 

নন্ধ কথং তহি ত্বয়ি মে রতিরস্ত্িত্যেকবারমপি যুষ্সৎপ্রয়োতগণ ন বে 
কিন্তু প্রতিগ্নোকমেব বিজয়সথে বিজয়রথকুটুম্বে মে রতিরস্ত চরণরতিঃ প্রমস্ত 
তন্ত মেহস্ত স ভ্ভবতু মে' ভগবান্ গতিরিতি তঙ্ছর্খপ্রয়োগেণৈবেতি ভত্রাহ 
তমিতি। তং পার্থপারথিং গ্রগ্রহপ্রতোদাপকস্কৃতবামদক্ষিণকরং মম হৃদি 
্কুরস্তমেব ইমম্ অধিগতোঙশ্ি ন ত্বিমমেব তম্। তত্তৈব হৃদি প্রথস্নগ্রবি্ত্বা- 
দভ্যাসেন তদীয়ন্কর্তিবযাপ্ডে হাদি অয়ং প্রকেষটু ন শরুোতীতি ভাবঃ। তং 
কীদৃশম্ অজং ন জাঁয়ত ইত্যজন্তম্। ন কেবলুং তদানী; যুদ্ধকাঁল এর তাযশ- 
স্বরূপে মচচক্ষধোরগ্রে সজাতঃ। অপি তু যুদ্ধাৎ পুর্বমপি স্বাভীবিকেন যনো]- 
রথেন মম হৃদি তথা ভাত আমীদেবেতি ভাবঃ। তেনাত্র ন মম দোষঃ কিক 

 হিস্থঃ পরমেশ্বরো যং যং যখ! ক্ফোরয়তি ভদ্রমতদ্রং বাস তটথবাশাযন্ত ইত্যাছ, 
৯.১ 
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সত উবাচ। ও 
' কৃষ্ণ এবং তগ্গবতি মনো বাগ ূ 

আত্মন্তাতআ্বীনমাবেশ্য দোহন্তঃশ্বাম উপারম ॥ ৪৩ 
এবং মনো গ্দৃষ্টিবৃতিতিঃ আ্মনি ভগবতি কৃষ্ণে আত্মানম্ আবে অন্তঃঙ্বাসঃ .সং 

(জীন্সঃ) উপারমও ॥ ৪৩। 

ী 
[ শ্রীধরস্বামী। ] 

মনোবাগ্দৃষীনাং বৃত্তিভিষ্ঈ? পরমাধ্মনি নিয়া অন্তরেব লীনঃ স্বাসে! 
যন্ত সঃ ॥ ৪৩॥ " 

৯ পাস পিসী পে 

[.চুণিক1। ] 

সত উবাঁচ। 'এবমায্মভূতে ঈশ্বরে সর্কৃতিভিনঃ রা স রি 
উপারমৎ ॥ ৪৩॥ 

| ্ রীবি্ন।ধচক্রবততাঁ। ] 

শরীরভাজাং জীবানাং হদি হৃদি ধিঠিতম্ অকারলোপশ্ছান্দসং। আত্মন! হ্বয়মেব 
-কপ্পিতানাং শ্বঘাতিঃ ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ বুঙচরস্তীতি শ্রুতেঃ ন চাঁহং হৃদদিস্কং 

তৎপদরাচ্যং পার্থনারিমন্তঃ তথ! পুরস্থম্ ইদংপদদবাচ্যং চতুতূ্জমন্তং জানামী- 
ত্যাহ ষ্তীতীতি | আকা শস্কমে কমর্কমপি জনানাং প্রতিদূশম্ অবলোকনং প্রতি 
নৈকধা অনেকধ! অয়ং মনূর্ধোপরি অর্ক ইতি প্রতিমূর্দোপরিস্থগর্কং তত দৃষ্টি 
ভেদাদানেকধা ভাতমিবেতি | বিধৃতো দুরীককতো৷ ভেদরূপো মোহো যেন সঃ। 
অয়মর্থঃ। মম-হৃদি তথা যুধিটিরাদীনাং বন্গুদেবাদীনাম্ উদ্ধবাদীনাং নন্দাদীনাং 

_গোগিকানাঞ্চ হদি..ভাবভেদেন প্রেমতাঁরতম্যেন চ পৃথকৃপৃথকৃলীলতয়ৈব 
'দ্যপি স্কুরতি তদপ্যেক এব কৃষ্ণ ইতি জানামি। তথা তেষাং ততৎগ্রেম্ণাং 
তত্তস্তাবানাং চোৎকর্ষতারতম্যং সব্ধমহং জাঁনাম্যেব । তদপি মে পার্থসারথাবের 
স্বাভাঁবিক্যাসক্তিস্তাং ত্যক্তুং নৈব শকোমি। পুরস্থিতেইম্মিংস্ততুতূজরূপে 
ধাঁরণাপি কত! সাপ্যকিঞ্চিতকরৈবাতৃদ্দিতি ॥ ৪২ ॥ 

সত কহিলেন। ভীক্ম এইরূপে মনোবৃত্তি, বাগ্রতি ও 
দৃটিরৃত্ি দ্বার! হৃদয়স্থিত ভগবান স্ত্রীকে আত্মসংযোগ. 

করিয়। উপরত হইলেন। ততকালে তীহাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত 
মন] হইয়। অস্তরেই বিলীন হইল ॥ ৪৩-॥ 

রি 8 

এ নর 

৮০০০০ বব ০০২ ক ক কক কে কক ক বক কেক্ক্থ 

টি সি পথ্য এ ০ ০ম সি/এ রা রস ও ০ 



২. . জি -স»পপ্রস্ঞ্জ 
 ১স্কং--৯ অং।] শ্ীমাঁগবতয্ । ... রি: 

_. সম্পদ্যমানমাজ্ঞায় ভীঙ্ষং ব্রচ্মণি নিলে । 
সর্ব বতুবুস্তে তৃষ্ণীং'বয়াংসীব দিনাত্যয়ে ॥ 8৪ 4. 

ভীম্মং নিষ্কলেবর্ধণি সম্পদামানম্ মলাজ্ঞায়*তে সর্ব দিনাত্যয়ে বয়াংসি ইব তৃকী? বুবুঃ1981 1 
ঠ 

[ ভ্রীধরস্বামী ॥ ] 

নিলে নিরুপাঁধৌ । সম্পদ্যমুনং মিলিতম্ আল্ঞায় সলক্ষা ॥ ৪১ ॥ 

| [ চুণিকা।] 
ততঃ ্হ্ধণি প্রাপ্তং ভীন্মং জ্ঞাতা তে লারা বতৃবুঃ ॥ ৪৪ ॥. 

ৃ 1 [শ্রীজীবগোন্বামী |] 
ম্পদামানমিতি । নিষ্কলব্রক্ষশক্ধেন মায়াতীতো নরাঁকতিপবব্দ্ধরূপঃ 

শ্রীকৃষ্ণ এবোচ্যতে তশ্মিন্ সম্পদ্যমানত। চ তংসঙ্গতিবেব। তথোঁক্তং সপ্তমে__ 
অধোক্ষজালস্তমিহ!শুভাত্মনঃ শরীহ্ণিঃ সংস্থতিচজ্মশীতনম্। তদ্ব্রহ্গনির্ববাণ- . 
নুগং বিদুবুধাস্ততো। ভজধবং হৃদয়ে হৃদীশ্বরমিতি। অত্র তীশ্মস্ত বন্ুত্বাৎ যাঁব- 
দধিক"রমবস্থিতিরাধিকারিকাণামিত্যফিকরণবিহোধঃস্াদ্দিতি চেৎ। ন। লীলয়া 
স্বাংশেন তত্রাপ্যবস্থি্তিসম্তবাঁৎ। তন্ত 'সর্বেষু লোকেযু কামচাঁরো তবতীতি 
মুক্তিবিশেষ, গ্রতিপাদকশ্রুতেঃ। এবমেব মহীভারতাবিরোধেবইুপি ভ্যাঁথ ॥ ৪৪ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনীখচক্রবর্তী | ] | 
এবানবনি হৃদি স্থিতে 'কৃষে পার্থস+রথাবিত্যর্থঃ। আত্মানং স্বম আবেশ 

আবেশযুক্তং কৃত্বা। অন্তরেব লীনঃ শ্বাস যন্ত সঃ। ঘহিরব্তেরপররাম ॥ ৪$॥ 
এবং ভীম্মঃ স্বাভিলধিতং পার্থপারথিং প্রাপ। লোকাস্ত তদবিদ্বাংসো 

ভীদ্ঘো ব্র্মণি লীনে! বভূবেতি জানস্তি স্মেত্যাহ- সম্পদ্যেতি । অজ্তানে-দৃষ্টাস্তঃ 
বয়াংসি পক্ষিণঃ দিনস্তাত্যয়ে অবসানে সতি দিনং ন দৃষ্টমিতি দিনস্ত স্বরূপ- 

; ধ্বংসমেব জ্ঞাত্বা যথ| তুফীং ভবস্তি ন শব্দায়স্তে ইত্যর্থঃ। নতু বস্ততেো৷ দিনং 
নস্ঠতি ততক্ষণেহপি বার তন্ত স্থিতেরবগমাঁৎ গারাদির, তত্রাপি 
পুনরাগমাৎ। এবং ভ্তীক্ষস্তাপ্যতায়ে ভীম্মো মুক্ত ইতাজ্ঞা বিদস্তি। বিজ্ঞান্ত 
তদৈবাগ্রকটপ্রকাশে রথচরণপাণিনা কৃষ্েন ভূমৌ ধাবতা সহ ভীদ্ষে! যুদ্ধ্যত 
এবেতি পু্রাগা মিক্ৃষ্ণাবতারে তেন সহ ভীম্ম আৰির্ভবিষ্যত্যেবেতি জানস্তি। 
যদ্বা নিষ্ফং পদকং লাীতি অ তশ্মিন্ ত্রহ্মণি শ্রীকৃষে ইত্যর্থ2। ্ষসাযুজ্যগরাতিস্ 

ভীত্মদেবকে মায়োপ]ধিরহিত পরক্রহ্ধ শ্রীরুফে “সঙ্গত 
জানিয়া. সমাগত সকলেই দিবসাবসানে, বিহগগণের সার, 
তুফ্ীস্ভাঁব অবলম্বন করিলেন ॥ ৪8 ॥ ] 

১ 2ম উপ, পি হা, পি এস নি সি এসি, গছ এরি সিএ এছ 
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৩১৬ প্রীমপ্ভাগবতম্। . [১ স্কং--৯ অং 
পাপা এনে বেনোনানেোতিনিনি ভেবে তাহী 52255555557 

তত্র ছুন্দুভয়ে নেছুর্দেবমানববাদিতাঃ | 

শংস্থঃ সাঁধকো রাজ্ঞাং খাৎ পেতুঃ পুষ্পর্্য়ঃ ॥ ৪৫। 
তন্ত নির্ঘরণাঁদীনি সম্পরেতন্ত ভাঁগর্ব। 

যুধিষ্টিরঃ কাঁরয়িত্বা মুহুর্তং ছুঃখিতোইভবছু ॥ ৪৬ ॥ 
তত্র দেবমানববাদিতাঃ ছুন্দুভয়ঃ নেছুঃ, রাঁজ্ঞাং 'পাধব; শশংহঃ, খা পুষ্পবৃষ্টয়:পেতুঃ ॥৪৫। 

(হে) ভার্গব! যুধিষ্টিরঃ সম্পরেতস্য তস্য নির্থরণাদীনি কারয়িত্বা মুহর্তং ছুঃখিতঃ 

অভবৎ ॥ ৪৬॥ 

| শ্রধরম্বারমী 67 

দেবৈন্মীনবৈশ্চ বাঁদিতাঃ। রাজ্ঞাং মধ্যে যে সাঁধবঃ অনস্ুয়বঃ ॥ ৪৫ | 
নিহ্রণাঁদীনি সংস্কারাদীনি | সম্যক্ পরেতদ্য মুক্তস্যাপীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ 

[ চুণিক1। ] 
তদ! দেবমাঁনববাদিতা; ছুন্দুভয়ে! €নছুঃ সাধৰঃ / সঃ খাৎ পুষ্পবৃই্য়শ্চ 

- পেতুঃ ॥ ৪৫ ॥ 
ততঃ তির ভীম্মস্য ওদ্ধদেহিকং কারমনিত রং ুঃখিতোইভূৎ ॥ ৪৬॥ 

শ্রজীবগোস্থামী।] পু 
' তত্রেতি রাজ্ঞাং 'সআয়ামিতি শেষঃ। সাধবে। মুন্তাদয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্ভী । ] 
ন ব্যাথেক নিত্যপার্যদভীম্ষেণ ফলাভিসন্থিরহিতাঁয়া রতের্বছিতত্বাৎ মোঁক্ষ- 
শ্তাকামিতত্বাৎ ভগবতাঁপি বলাঁদকামিতফলদাঁনানৌচিত্যাৎ ॥ 8৪ ॥ 

রাজ্াং মধ্যে সাধবোধনন্য়বঃ ॥ ৪৫ ॥ 

তৎকালে স্বর্গে দেবগণ এবং মর্তে, মানবগণ' দুন্দুভি 
রে করিতে লাগিলেন। সাধু রাজগণ ভীম্মের যথেষ্ট 
শংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি 

পতিত হইতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥ 
স্গুবংশাবতংস,! পিতামহ ভীক্ষ পরী টুসিবার 

করিলেও লৌক-ব্যবহাঁর-রক্ষার্থ রাজা যুধিষ্ঠির তীহার সংস্থা 
রাঁদি সম্পাদন পুর্ব ুু র্তকালের জন্য ছুঃখিত হইলেন ॥৪৬। 

॥ লী শাসচিরী সি পিন ছি রিসিির সিতির ইত হাটি + খরা সপ জল লী ও সিএ ছল ঈ রসি এ '-স্প্র*$ 
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দশমোহধ্যায়ং। 

শ্বৌনক উবাঁচ। 
হত্ব! স্বরিকৃথস্পৃধ আততাঁয়িনে। 
যুধিতিরে। ধর্মনভূতাঁং বরিষ্ঠঃ | 
সহান্ুজঃ প্রত্যবরুদ্ধতভোজনঃ 

, কথং প্রবৃত্তঃ কিমকারযীভিত? ॥ ১ ॥ 
ধর্মভূতাং বরিষ্ঠঃ সহানুজঃ যুধিষ্ঠির: ন্বরিক্থম্পৃধঃ আ'ততায়িনঃ হত্বা প্রত্যবরুদ্ধভোজনঃ 

(ন্) কথং (রাজ্যে) প্রবৃত্ত: | (প্রবৃত্তঃ বা) ততঃ কিম্ অকারধীৎ ( অকাধাঁৎ )॥ ১॥ 

[ পীধরক্দামী। |. 

দশমে কৃতকার্ধ্যস্ হস্তিনাপুরতে! হবেঃ) 
্ত্রীভিঃ সংনতুয়মানন্ত বর্গতে ঘারকাগম:॥ | ॥ 

1 বাঁজ্যং চকারেত্যুক্তম্। তত্র পৃচ্ছতি হত্বেতি। বস্ত খক্ট : ধনে স্প্ন্তে শ্ম 
1 যেতে তথা। যদ্ধা শ্বরিক্থায়ূ” ্পূধঃ (স্পৃৎ) সংগ্রামো যেষাম্। অতএব 
| ধনাদিহরণাদাততারিনঃ তান্ত্ব। | প্রত্যবরুদ্ধভোজর্ন; বন্ধুবধছঃখেন 

ভোগঃ 90810 প্রাপ্তভোগো বা। কথং রাজ্যে প্রবৃত্তঃ। প্রবৃত্ত! : 
কিঅক্রা্ীৎ 

, হস্তিনাপুর হইতে কৃতকার্য হইয়া শ্রীহরির দ্বারকায় 
এব. নাউ তাহার স্তব, বর্ণিত হইতেছে। 

শৌনকা কহিলেন । ধর্্নিষ্ঠগণের বরণীয় যুধিষ্ঠির খু ৯ 
গ্ণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, স্বীয় ধনম্পত্তির নিমি 
প্রবৃত্ত আততায়ি-নিকরের সংহার-সাধনাস্তে বন্ধুনিধ্ন-ছুহ 
কাতর হুইফ্ক্রংভোগবিলান সন্কোচ পুরঃদর কিরূপে রাজ্য 

হইয়াছিলেন ? আর প্রবৃত্ত হইয়াই বা 
তাহার পর] কি করিয়াছিলেন ?॥ ১॥ 



৩৯৪  ্রীমন্তাগবতম্? . (১১১ জং 
৯ ৯ ৯টি এট জাম লি উম জাত রা উরি রস পিস উরস 

সুত উবাচ। 
বংশং কুরোর্বংশদবাগ্রিনিহ্ন তং 
ংরোহয়িত্বা ভবভাঁবনে হরিঃ | 

নিবেশয়িত্বা নিজরাজ্য ঈশ্বরো 

যুধিঠিরং গ্রীতমনা 'বভূব হ॥ ২॥ 
ভব্ভাবনঃ ঈশ্বরঃ হরিঃ, বংশ বাগ্নিনিহৃ তং কুরোঃ বংশং সংরোহযিত্ব (সংরোহ) যুধিষ্টিরং 

নিজরাজ্যে নিবেশয়িত্ব! (নিবেশ্ঠ চ), প্রীতমনীঃ বৃষ হ॥২॥ 

লি 
প্১॥।২1 

ননী |] 
শৌনক উবাচ। অথ ধুধিষ্ঠিরঃ শ্বরিপূন্ হত্বা.রাঁজ্যং প্রাপ্য কিং চকাঁর ॥১॥ 

এ আজীবগোস্বামী। 
০ || ১ | 

[ প্রীবিশ্বনাথট-ত্র বত্তী | ] 
নয নিষ্ধটকে রাজ্যে পাংগুবং স্বপুরীং হরেঃ। 

নচ্ছতঃ কুরুনারীভিঃ স্ততির্শম উচ্যতে ॥ ০ ॥ 

দেবানুমোঁদেটৈ রাজ্যপ্রবৃত্তিগ্রজাপালশাদিকং সামান্তো জ্ঞাত্বাপি 

জজ্ঞান্ুঃ পুচ্ছতি হত্বেতি। স্বস্য রিকৃথে ধনে * পর্ন স্ম যে তান্। 
রবরুদ্ধং যদাসীৎ তৎ তেভ্যঃ সকাশাৎ প্রত্যবরুদ্ব'. * স্ববশীকৃতং 
নং ভোগে! যেন সঃ ॥১॥ 

সুত কহিলেন। পরমস্পরসঙ্ঘর্ষে যে অগ্নি য়, 
হা যেরূপ বংশবনকে দগ্ধ করিয়া! ফেলে, কুরু /ই- 
1 পরস্পরের ক্রোধহুতাশনে দগ্ধ হইয়! গিয়া'ছিল। সর্বব- 

যস্তা ভবভাবন শ্রীহরি পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষ ণ দ্বারা সেই 
ক্রাধানলদগ্ধ কুরুকুলকে অস্কুরিত এবং যুধিষ্টি রকে তাহার 
নজরাজ্যে নিবেশিত করিয়] নিরতিশয় প্রীতচি হই হইলেন। 
যুধিষ্ঠির কেবল এই ভগবৎগ্রীতি পর্যযালোচন করিয়াই রাজ্য- 
শাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ২॥ | 



১ স্কং--১০ আং। ] স্রীযস্ভাগবৃতষ্। ৩৯৫ 

পাম্পি পিসি শাসিত এপি এডি পলা তত তা লরি শত শাস্তি সি এসসি এ সত লস ৯ পিল পি লি লি লস শপ পিপি পি লিপি রি পীর 

নিশম্য ভীক্গোক্তমথাচ্যতোক্তং | 
প্রবৃত্তবিজ্ঞানবিধৃতবিভ্রেমঃ | 
শশাসু গামিন্দ্ ইবাজিতা শ্রয়ঃ 
পরিব্যুপান্তামনুজানুবর্তিতঃ ॥ ৩ ॥ 

ভীম্মোক্তম অথ অচ্যুতোক্তং নিশম্য৭ প্রবৃত্তবিজ্ঞানবিধৃতবিভ্রমঃ (যুশিঠির: ), ইল্রাঃ ই 

অজিতাশ্রয়ঃ (ভূত্ব! তথ!) অনুজানুবর্তিতঃ (চ সন) পরিাপান্তাং গাম্ শশাস 0৩1 
এ পিপীলিকা 

[ শ্রীধরন্বামী . ] 

রাজ্যগ্রবৃত্বেঃ শ্রীকষ্কস্ত গ্রীতিং পর্যযালোচা প্রবৃত্ত ইত্যাশয়েনোত্বরমাহ । 
বংশং কুরোঃ সংরোহযিত্ব! পরীক্ষিদ্রক্ষণেন সংরোহা অস্কুরিতং রুত্বা। কথভভূতং 
বংশদবাগ্নিনিহ্ তং বংশ এব দবো বনং তশ্মাদৃতূতঃ ক্রোধ-:পোঁংশ্লিস্তেন নিহ তং 
দগ্ধম। নিজর'জ্যে নিবেশ্ত চ॥ ২ ॥ 

[চু্ণিকা |) 
. স্থৃত উবাঁচ। নষ্টং কুরুবংশং পরীক্ষিদ্রক্ষণেন অস্কুরিতং কৃত্বা ধর্মং রাঁজ্যে 

সংশ্থাপ্য শ্রীরুষ্ণঃ প্রসন্ন বভূব ॥ ২ ॥ 
৬ষ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী 1 ] 
ংশমিতান্ত টীকায়াং বাজ্যগ্রবৃত্তেরত্তরমাহেত্যন্বয়ং ॥ ২॥৩॥৪॥ ৫ ॥৬॥ 

॥৭0৮॥|ন|১০।১১॥১২॥১৩| 
র্ 

[ শ্রীবিখনাথচক্রবর্তী |] 

শ্্রীকষ্ণস্য ভ্রীতিং পর্যযালোট্যৈব প্রবৃত্ত ইত্যাশয়েনোত্তরমাহ। কুরোর্বশং 
ংশদবাঙ্সিনেব নিহ তিং নির্দগ্ধং সংরোহয়িত্বা পরীক্ষিদ্রক্ষণেন সংরোহ দবে। 

বনং বংশানাং বনং যথা শ্বসংঘর্ষোখেনাখ্রিনা। দহাতে তখৈব কুরোর্বংশমপি 

পরম্পরক্রোঁধোখযুদ্ধেন হতমিত্যর্থঃ। ভবং মহাঁদেবমপি ভাবর়তি স্বলীলাং 

ধ্যায়য়তীতি সঃ ॥ ২॥ 

ভীক্মদেবের বাক্য এবং ভগবছুক্তি শ্রবণ করিয়া যুধি- 
ঠিরের হদয়ে যে, “নিখিল জগৎ পরমেশ্বরেরই অধীন, 

ও) স্বতন্ত্র নহে, এইরূপ বিজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল, তন্ার! 
ৃ তাহার “আমি কর্তা, এইরূপ: বিভ্রম বিদুরিত হল তিনি 
খু ১২০২০ ০১ ০২০১ ০৪ তল পপর পপ তা ১ পা পপি রা পি পি পাল পার ০ ০৯ ০5 পালাল ০ স্পকি 



পল্লি ভ্রীমসভাগবতম্ |. 1১ ২৯০ জং) 

কামং ববর্ষ পর্জন্যঃ সর্বকামদুঘ! মহী | 
সিষিচুঃ ম্ম ব্রজান্ গাবঃ পয়সোধস্বতীরুদ! ॥ ৪ ॥ 

পর্জন্যঃ কামং ববর্ষ। মহী সর্ববকামছুঘা (বতৃব) । উধস্বতীঃ ( উধস্বতাঃ) গাবঃ মুদ। ব্রজান্ 
পয়সা সিবিচুঃ শ্ম॥ ৪॥ 

[ জীধরস্থাসী, ।] 
প্রবৃত্ত হেতুমুক্তা' কিমকার্ধীদিত্যন্টোত্তরমাহ নিশম্যেতি। প্রবৃতং যদ্- 

বিজ্ঞানং পরমেশ্বরাধীনং জগৎ ন শ্বতন্ত্রম্ ইত্যেবংরূপং তেন বিধূতো বিভ্রমঃ অহং 
কর্তেত্যেবস্তুতো মোহো যন্ত সঃ। অন্থুজৈরন্ুবর্তিতঃ সেবিতঃ সন্। অজিতঃ 
শ্রীক্চ এব আশ্রয়ো যস্ত সঃ। পরিধি সমুদ্রঃ তৎপর্ধ্যস্তাং গাং পৃ্থীং 
পালয়ামাম ॥ ৩ ॥ 

তন্য রাঁজ্যমন্ুবর্ণয়তি কামমিতি ক্রিভিঃ। মহী সর্বকামদোগীণী বভৃব। 
ত্রান গোষ্ঠানি । উধস্বতীঃ উধস্বত্যঃ উধঃ ক্ষীরাশয়ঃ (তদ্বত্যঃ) স্থুলোধস 
ইত্যর্থঃ। সিষিচুরভ্যসিঞ্চন্ ॥ ৪ ॥ 

| [ দীপনী। ] 
পরিধিরিতি। পরিধিভূত ইত্যর্থঃ ॥ ৩॥ 

হি িইডঠিহ চিক, এম ওতে 

4 [ টুণিকা |] 
ততো ধর্মঃ তীম্মোত্ং ভগবতোক্তং চ ধরণ শ্রত্বা ইন্দ্র ইব পৃথ্থীং শশা ॥৩| 

[ শ্রীবিশবনাথচক্রবর্তী | ] 

নিশম্যেতি । প্রবৃত্তং য্িজ্ঞানং পরমেশ্বরাধীনং জগন্ন শ্বতন্্রমিত্যেবস্তৃতং তেন 
বিধৃভে! বিত্রমঃ অহং কর্তেত্যেবস্তৃতো মোহে! যস্য স:। গাং পৃ স্বর্মঞ্চ। 
অজিত; শ্রীকৃষ্ণ: উপেন্ত্রশ্চ । পরিধয়ঃ সমুদ্রা উদ্ধগং দিজ্মগুলঞ্চ। অনুজাঁনাম্ 
অনুবর্ঠিত। অনুবৃত্তির্যশ্মিন। পক্ষে অনুজেনোপেন্্রেণান্ুবৃত্তিং প্রাপিতঃ ॥ ৩ ॥ 

আখগুলের ন্যায় অজিতের আশ্রয়ে অবস্থান পূর্বক অনুজ- 
গণে পরিষেবিত হইয়া আসমুদ্র ধরণীমণ্ডল শাসন করিতে 
লাগিলেন ॥ ৩॥ 

অজাতশক্র যুধিন্টির প্রজাঁপাঁলনে প্রবৃত্ত হইলে, পর্জন্যদেব 
॥. ঘথেষউট বর্ষণ করিতে লাগিলেন) বন্বন্ধর! নিখিল-কাম-প্রসবিনী 
গু হইলেন; স্থুলাপীনরতী গাভীগণ সানন্দে ছুপ্ধধারায় গোষ্ঠ- ? 
৩ ক, 



১২১০ অং]. ' ্ীমস্তীগ্রতমূ। ৩৯৭ 

নদ্যঃ সমুদ্র! গিরয়ঃ সবনস্পতিবীরুধঃ | 

ফলস্ত্যোষধয়ঃ সর্ববাধ কামমন্থ-তু তস্য বৈ ॥ ৫ ঘর. 
নাধয়ো ব্যাধয়ঃ ক্লেশা দৈবভূতাঁত্বহেতবঃ। 
অজাতশত্রাবভবন্ জন্তুনাং রাজ্ৰি কহিচিৎ ॥ ৬॥ 

তস্য (সুধিষ্টিরস্য ) বৈ কামম্ (ইচ্ছাছুসারং ) নদ্যঃ, সমূ্দাঃ, সবনম্পতিবীকুধঃ গিরয়: 

সর্ববাঃ ওষধয়ঃ (চ) অন্থতু ফলন্তি ॥ ৫॥ 

অজাতশত্রৌ রাজি (সতি) জন্তুনাং করিচিৎ +দবভূতাত্মহেতবং আধয়ঃ ব্যাধযং রেশা 
(চ)ন অভবন্॥৬॥ 
০ পপ ক. 

[ধরম্বামী।] 
' অন্তু খতৌ খতৌ ॥ ৫| | 

শাস্পিপিনলসৌদ 

[ দীপনী।] 
€ কামমিতি। ইচ্ছানুপারমিত্যর্থঃ ॥ ৪॥) | 
(কামমিতি । কামং তস্য যুধিষ্টিরস্য ইচ্ছানুসারং নদাঃ সমুদ্রাশ্চ স্থিতা অন্ুকুহ 

ইত্যর্থ:। সবনম্পতিবীরুধ: বৃক্ষলতাসহিতাঁঃ গিরয়শ্চ অন্থতু গুতো ডো সর্বক(লমিত্যৎ 

ফলন্তি। ওষধয়ে। ব্রীহ্যাদয়; ॥ ৫--১৬) 

০ 
চি [ টুনিকা! |] 

ধর্থে রাঁজ্যপালকে সতি হী কামং ববর্ষ মহী কামছুঘা আঁসীৎ গাঁ 
বহুপয়াংসি দছুঃ ॥ ৪ ॥ 

নদ্যঃ সমুদ্রা গিরয়ঃ সবনস্পতিবীরুধঃ ফলস্ত্যোষধয়ঃ সর্বাঁঃ কামম 
তস্ত বৈ॥৫॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তাী |] 
উধন্যতীঃ স্থলাপীনবত্যঃ ॥ ৪ 0 ৫ ॥৩৬) 

ভূমি অভিসিঞ্চন করিতে লাগিল ; সরিৎপতি ও আোতস্থিনী, 
নিচয়, ব্রততীততি ও বনম্পতিসমূহে সমলঙ্কত শৈলশ্রেন 
এবং নিখিল ওষবি, সর্ববকালেই তাহার কামনানুরূপ ফল: 
প্রদানে তৎপর রান ) দেবতা, ভূত ও. আত্ম! যাহাদিগের 
উৎপত্তির নিদান, সেই সকল আধিদৈবিক, আধিভৌতিক 



রা প্রীমষ্টাগবতম্ । ১ স্কং---১* অং। 

চে নজির ্ ক০ 

উধিত্ব! হাস্তিনপুরে মাঁসান্ কতিপয়ান্ হরিঃ। 

হুহুদাঞ্চ বিশোকাঁয় স্বসুশ্চ প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৭॥ 

আমন্ত্য চাভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিঘজ্যাভিবাদ্য তম্। 

আরুরোহ রথং কৈশ্চিৎ পরিষক্তোহভিবাদিতঃ ॥ ৮ ॥ 
হরিং শুহদাং চ বিশোকায় প্বন্ঃ চ প্রিষ্কাম্যয়। হান্তিনপুরে কতিপয়ান্ মাঁসাঁন্ 

উত্িত্ব! ॥ ৭ ॥ 

তং (যুধিষ্টিরম্) আ'মস্্বা, পরিধ্যজ্য, অভিবাদ্য চ, (তেন) অভ্যানুজ্ঞাতঃ, কৈশ্চিৎ পরিঘক্তঃ 

অভিবাদিতঃ (চ), রথম্ আরুরোহ ॥ ৮ ॥ 

[ শ্রীধরম্থামী । ] 

আধয়ো। মনোব্যথাঃ। ব্যাধয়ো রোগাঃ। ক্রেশাঁঃ শীতোষ্ণাদিকৃতাঃ। 
দৈবঞ্চ ভূতানি চ আত্মা চ হেতুর্ষেষাম্ আধিদৈবিকাঁদীনাং তে। জন্তুনাং 
নাভবন্ ॥ ৬॥ 

ইদানীং দ্বারকাগমনং নিরূপয়িতৃমাহ উধিত্বেতি। স্বস্ুঃ স্থভদ্রায়াঃ ॥ ৭1 

[ চুণিকা।] 
আধয়ে! ব্যাধয়োইপি নাপন্ ॥ ৬ ॥ 
ততঃ শ্রীকৃষ্ণ হান্তিনপুরে কতিচিন্ম(পাঁন্ সুহদাং বিশোকায় স্িত্বা ॥ ৭ | 

রঃ | | শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্বী | ] 
ন্গঃ সৃভদ্রায়ীঃ ॥ ৭ ॥ 

ও আধ্যাত্মিক আধি, ব্যাধি বা! ক্লেশ কুত্রাপি পরিলক্ষিত 
হইল না ॥ ৪ ॥ ৫॥ ৬। 

শ্রীছুরি সহুদ্বর্গের শোকাপনোঁদন ও ভগিনী স্ৃভদ্রোর 
গ্রীতিবিধান কামনায় কতিপয় মাস হস্তিনাঁপুরে বাস 
করিলেন ॥ ৭ ॥ 
. অবশেষে তিনি যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ ও তাহার অনুঙ্ঞ 
গ্রহণ করিয়া আলিজন ও অভিবাদন পুরঃসর রথারোহণ 
করিলেন। রথারোহুণকালে তাহাকেও অপরাপর সকলে 
কেহব! আলিঙ্গন, কেহ বা অভিবাদন করিতে লাগিলেন ॥৮। 

লিলি পি লো বসি রি লিপ কপি পেত এ পাপ পর লা তাচি পাত লতি পা এ সিনা লি সামিল পা 
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ৰ স্ুভদ্রা দ্রৌপদী কুস্তী বিরাটতনয়া তথা । 
গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রশ্চ যুযুৎস্থগৌঁতিমো মে ॥ ৯ ॥ 
রকোঁদরশ্চ ধোঁম্যশ্চ স্ত্িয়ে! মৎস্থস্থতাঁদয়ঃ | ূ 
ন সেহিরে বিমুহ্যন্তো বিরহং শার্গধন্থনঃ ॥ ১০৭: | 

সুতদ্রা, দ্রৌপদী, কুত্তী, তথ! বিরাট্তনয়! (উত্তরা), গান্ধারী, ধৃন্নরাষ্ট্রঃ চ, যুদ্. ৃ 

গৌতমঃ, যমৌ ॥ ৯ ॥ 

বুকোদরঃ, ধৌমাঃ চ, মৎস্যহৃতাদয়ঃ জিও চ, (সর্ব) বিমুহশ্রঃ ( সম্তঃ ) শীঙ্গ ধিনবনঃ 

বিরহং ন সেহিরে ॥ ১০ ॥ 

[শ্রীধরস্বামী ।1' 
তং ুখিটিরম্ ॥ ৮ ॥ 
যুযুৎস্থর্ধতরাষ্্রীৎণ বৈশ্ায়াং জাতঃ। গৌতমঃ কৃপঃ। যমৌ। নকুল- 

সহদেবৌ ॥ ৯ ॥ 
অন্তাশ্চ স্রিক্ঃ। মত্স্তস্থতা উত্তরা। তত্তাঃ পুনগ্রহণং গর্তরক্ষকক্ক্ণ্ত 

বিরহমোহাধিক্যাৎ। যদ্বা মংস্তলুতা সত্যবতী ॥ ১৪ ॥ 

[ চুণিক1। ] 
ধর্মমাদীন্ পৃষ্টা | তৈরনুন্ঞাঁতঃ সন্ ছারকাং গন্তং রথমারুরোহ ॥ ৮ ॥ 
তদা' স্থদ্রা দ্রৌপদী কুস্তী উত্তরা গান্ধারী যুযুৎসথ কৃপঃ নকুলঃ সহদেবঃ॥ ৯। 
ভীমঃ ধৌম্যশ্চ সত্যবত্যাঁদয়ঃ স্ত্রিয়শ্চ ভগবতো। বিরহং ন সেহিরে ॥ ১০ ॥ 

কপ 
পপ পাপা 

[ শ্রাবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 
তং যুধি্টিরম্ ॥ ৮ ॥ 
যুযুততধূতরাষ্ট্রাৈশ্যায়াং জাতঃ | গৌতমঃ কূপঃ ॥ ৯ ॥ 

স্ুভদ্রো দ্রৌপদী, কুত্তী, বিরাটছুহিত। উত্তরা, গান্ধারী, 
ধতরাষ্, যুযুত্স্থ, কৃপাচার্য্য, যমজকুমার নকুল ও সহদেব, 
বৃকোদর, পুরোহিত ধোঁম্য এবং সত্যবতী প্রভৃতি অন্যান্য 
রমণীগণ, সকলেই বিরহমোহে একান্ত অভিভূত হইয়। পড়ি- 
লেন ;-_কেহই শীর্গ* হআ্রাহরির বিচ্ছেদব্যথা সহ্য করিতে 
পারিলেন না। ৯॥ ৯০ ॥ 



৪০ ্্ীমন্তাগবতযূ। [১৯ অং 
,  সৎসঙ্গাম্মুক্দুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ। 

কীর্ভ্যমানং যশে। যস্ত সকৃদাকর্ণয রোচনম্ ॥ ১১ ॥ 
তন্সিন্ন্যস্তধিম়ঃ পার্থাঃ নহেরন্ বিরহং কথম্। 

দর্শমম্পর্শনালাপশয়নীননভোজনৈঃ ॥ ১২ ॥ 
মৎসঙ্গাৎ মুক্তদু:সঙ্গ; বুধ; (স্ভিঃ) কীর্্যমান্; রোচনং যস্য যশঃ সকৃৎ আকর্ণ্য হাতুং ন 

উৎসহতে ॥ ১১॥ 
দর্শন্পর্শনালাপশয়নাসনভোজনৈঃ তন্মিন্ (শ্রীকৃঞ্ণে) ম্ত্তধিয়ঃ পার্থাঃ (তস্য) বিরহং 

কথং সহেরন্ ॥ ১২॥ 

[শ্রীধরম্বামী 1] 

তেষাং পুনঃ শ্রাকুষ্ণবিরহাসহনং কৈমুতিকন্তায়েনাহ সৎসঙ্গাদিতি দ্বাভ্যাম্। 
সতাঁং সঙ্গাদ্ধেতোঃ মুক্তঃ পুক্রাদিবিষয়ে হুঃসঙ্গে। যেন সঃ। স্ভিঃ কীর্ভ্যমানং 
রুচিকরং যন্ত যশঃ স্কদপ্যাকর্ণ্য সৎসঙ্গং ত্ত্তুং ন শক্ষোতি ॥ ১১॥ 

রা 
1 চুধিক1 13 

অহে! যস্ত যশঃ শ্রত্ব! বুধঃ সন্ তং হাতু; নোৎসহতে ॥ ১১। 

০... ০.1 প্রবিহবনাধচত্ব্তী। ] 
মতস্যন্থতা উত্তর! তস্যাঃ পুনগ্রহণং গর্তরক্ষককৃষ্ণে মোহাধিক্যাৎ | যদ্ধা 

মতসান্থৃতা সত্যবতী ॥ ১*॥ 
যসট যশোহপি হাতুং বুধো নোৎসহতে তস্য বিরহং পার্থাঃ কথং সহেক। 

স্লিত্যন্বয়ঃ। রোঁচনং রোচকম্। বুধঃ কীদৃশঃ সৎসঙ্গানুক্তে! ছুঃসঙ্গে। যেন সঃ। 
তেন সৎসঙ্গং পর্বনা ছুঃসঙ্গো! মদমৎসরাদিহেতুর্নাপধাতি তদপগমেন রিন। 
ভগ্ববদ্যশে! রোচকং দুস্তযজঞ্চ ন ভবতীতি সিদ্ধান্ত ধ্বনিতঃ ॥ ১১। 

সাধু-সহবাসে বিষয়াদি ছুঃসঙ্গ হইতে বিমুক্ত জুধীগণ, 
সাধু-মুখ-বিগলিত যে শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর যশঃসঙ্কীর্ভন একবার 
মাত্রও শ্রবণ করিয়া, সেই সাধুসঙ্গই আর পরিহার করিতে সমর্থ 
হয়েন না) দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণ, শয়ন, ভোজন ও উপবেশন 
প্রস্থৃতি সকল কার্ধ্যেই ধাহা্বে তি সেই শ্রীকঞ্েই 
সর্ববতোভাবে অত্যন্ত হইয়াছি:) ২ ই পৃথাপুত্রগণ ?কমন 

' ক্রিয়া! তাহার বিরহ সহ্য করিতে পারিবেন! ॥ ১১.॥ ১২ 
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সর্ধেবে তেহনিমিষৈরক্ষৈতস্তমনুক্রতচেতসঃ | 
বীক্ষস্তঃ স্নেহমংবদ্ধ বিচেলুস্তত্র তত্র হ।॥ ১৩॥ 

ন্যরুন্ধন্ুদ্গলদাঁষ্পমৌতুকণ্ঠ্যাদ্দেবকীস্থতে | 
নির্ধাত্যগারান্োহভদ্রমিতি স্যাদ্বান্ধবস্ত্িয়ঃ ॥ ২৪ ॥ 

শ্রেহংধন্ধাঃ (অতএব ) তম্ অনুদ্রতড়তসঃ তে সর্ধ্বে অনিমিষৈ; অক্ষত ( তং) বীক্ষত্তঃ 
( বীক্ষমাণা? ) তত্র তত্র হ বিচেলুঃ (হত্র যন্ত্র সঃ চলতি মম) & ১৩ 

দেবকীনুতে অগারাৎ নির্যাতি (তি ), বান্ধবস্তি্ত $৭কঠযাৎ উদগলৎ বান্পস্ অনতজ্রং 

নে। স্যাৎ ইতি স্যারুদ্ধন্ ॥ ১৪ ॥ | 

" [শ্রীধরম্বামী |] 

দর্শনাদিভিঃ তন্দিন্ শ্রীরুষে স্তত্ত! অভ্যন্তা ধীর্ষেষাং তে ॥ ১২॥ 
অতএবানিমিষৈনেত্রৈস্তমেব বীক্ষমাণাঃ তত্র তত্রারণ'নযনার্থং চলস্তি শ্ম। 

যতঃ ন্নেহেন সম্যক্ বদ্ধ! অতএব তমচক্রতানি- অন্ুগতানি চেতাংপি যেষাং তে।১৩।॥ 

[উনিকা |] 

তন্মিন্ ভগবতি দর্শনাদিভিন্ত-স্তধিয়ঃ পার্থীঃ তদ্বিরহং কথং সহেরন্ ॥ ১২ ॥ 
কিঞ্চ তে পার্থাঃ ভগবস্ত: বীক্ষস্তঃ সম্তঃ অহণানয়ন।দ্যর্থং চলস্তি স্ম ॥ ১৩৪ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবন্তা | ] 
ার্থাঃ কীদৃশাঃ দর্শনাদিভিক্তশ্মিন্ ক. এব স্থন্তবিয়ং ॥ ১২.॥ 
অতএব অনিমিষৈরক্ষৈস্তমেব বীক্ষমাণাঃ। অনু বীক্ষণানস্তরং বিক্লিক্নচেতসঃ 

ততঃ ন্েহেন সম্যগ্বদ্ধাঃ অতএব ভত্র তত্র বিচেলুঃ। যত্র যত্র ন চলতি 
সম্মেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ 

তাহার সকলেই তদ্গতচিভে অনিমিষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; ভীীহাদের চি নিতান্ত 
ব্যাকুল হুইয়৷ তাহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল; এবং 
তিনি যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, নেহপাশে সমা- 
কৃ হুইয়/, যেন অবশভাবেই, তাহারাও সেই সেই স্থানে 
গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১খস্টু 

দেবকীনন্দন গৃহ হইতে" নিজ্মণন্ত হইলে, উৎকণ্ঠা 
বান্ধব-রমণীপণের নয়ন হইতে অশ্রুবারি উদ্গলিত হইতে 

৫১ 
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সঙ্গ শঙ্খভের্য্যশ্চ বীণাপণবগোমুখাঃ। 

ুুর্য্যানকঘণ্টাদ্য। নেছুছুন্দুভয়স্তদা ॥ ১৫ ॥ 
তা সৃদক্গশঙ্থভের্য্যঃ, ৰীণাপণবগোমুখাঃ, ধু্ুরর্যানকঘণ্টাদযাঃ” ছুন্দুতয়ঃ চ নেছুঃ ॥ ১৫। 

[শ্রীধরম্বামী। ] 

_দেধকীন্বতে অগারান্ির্যাতি নির্গচ্ছতি সতি বান্ধবন্তিয়ঃ ওৎকষ্ঠ্যান্ধেতোঃ 
উদগলৎ অ্রবদ্বাম্পং অশ্রণ্যরুত্ধন্ নেত্রেঘেব স্তত্ভিতবত্যঃ। তত্র হেতুঃ অভদ্রং 
নো স্তাৎ অমঙ্গলং মাঁভৃৎ ইত্যেতার্থম্ ॥ ১৪ ॥ 

মুদঙগাদয়ে। দশ বাদ্যভেদাঃ ॥ ১৫ ॥ 

১৪ ও [চূর্ধিক।] 
তথা ভগবতি নির্গতে সতি বান্ধবস্তিয়ঃ অতদ্রং স্াদিতি মত্বা বাশা- 

ণ্যরুদ্ধন্ ॥ ১৪ ॥ 
তদ। মৃদঙগভের্্যাদয়ঃ নেদুঃ ॥ ১৫ ॥ 

[শ্রীজীবগো স্বামী । ] 

: নির্ধাতীত্যশশোষকেণ্ ভয়েনেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ 

[শ্্বিশ্বনাথচক্রবত্তা | ] 

অগারান্ির্যাতি নির্ণচ্ছতি সতি ওঁৎকঠাদ্েতোরুদগলত্তং শ্রবস্তং বাশ্পম 
অশ্রণ্যরদ্ধন্ স্তস্ভিতবত্যঃ | তত্র হেতুঃ অভদ্রং নে! স্যাদক্ষক্গলং মাভৃদিত্যেত- 
দর্থম। অত্রোর্ঘগালদিতি শতৃপ্রত্যয়েন উদ্পদর্গেণ চ যত্রতো নিরুদ্ধান্যপ্যশ্রাণি 
সক্ররেব কেবলমমঙ্গলনিবারণার্থং পটাঞ্চলেন গোপয়াঞ্চক্রুরিতি লত্যতে ॥ ১৪ 

মুদঙ্গাদয়ে। বাদ্যভেদাঃ ॥ ১৫ ॥ 

) 

| চি চাক 

লাগিল, কিন্তু পাছে কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে, এই"আশঙ্কায় 
তাহার! উহ] বহু যত্তে নয়নমধ্যেই নিরুদ্ধ করিতে লাগি- 
লেন ॥ ১৪ ॥ | 

তৎকালে ছুন্দুতি, স্বদক্গ, শত্ম, ভেরী, বীণা, পণব, গৌণ, 
| ধুদ্ধুবী, আনক ও ঘণ্টাদি বিবিধ মালিক বাদ্য বাদিত | 
$ হইতে লাগিল ॥ ১৫ ॥ 
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প্রাসাদশিখরারূঢাঃ কুরুনার্য্ো দিদৃকষয়া। 
বৃষুঃ কুস্থমৈঃ কৃষ্ণং প্রেমত্রীড়াম্মিতেক্ষণাঃ ॥ ১৬ ॥ 
সিতাতপত্রং জ্বগ্রাহ মুক্তাদামবি্ভূষিতম্। 
রত্বদণ্ডং গুড়াকেশঃ প্রিয়ঃ প্রিয়তমস্য হ ॥ ১৭ | 

দিদৃক্ষয়। প্রাসাদশিখরারূঢ়াঃ কুরুনাধটঃ প্রেমব্রীড়ান্সিতেক্ষণাঃ (সত্যঃ) কৃষ্ণং কুহুমৈঃ 

(কুঙ্গমানি ) ববৃষুঃ & ১৬7 এ 

শিয়ঃ গুড়ীকেশঃ প্রিয়তমস্য হ (শিরদি) মুস্ণদাহবিভূষিতং রত্রদওং (সিতাতপঞ্রং 

জগ্রাহ'॥ ১৭ ॥ 

[শ্রীধরম্থামী।) 

প্রেমব্রীডাস্মিতপুর্ববমীক্ষণং যাঁসাং তাঃ ॥ ১৬ ॥ 
গুড়াক! নিদ্রা তশ্তা ঈশো। জিতনিদ্রোহজ্জুনঃ (গুড়াঁকা ধনুবিদ্যা তন্া। 

ঈশ ইতি ব ধনুক পারগ ইত্যর্থঃ) ॥ ১৭ ॥ 

[ চুণিক|। ] | 

তথা প্রাপাদারঢ়াঃ কুরুত্তিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণ কুক্থটমৈববৃষুঃ ॥ ১৬ * 

[ শ্রীজীবগোন্ামী। 

প্রেমযুক্তাভ্যাং ব্রীড়ান্মিতাভ্যামীক্ষং যাসাং ক্রমেণ শৃঙ্ষা রময়শাস্তমনবস্ত্রীণাং 
তাঁঃ। বিক্লোগারস্তে পুর্বাসাং শ্সিতাসন্ভবাৎ 0 ্যাখ্যাতদ্ ॥ ১৬ ॥ 
॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 

কুহ্ুমৈঃ কুঙ্মানি। প্রেমব্রীড়াশ্মিতানি ঈক্ষণেষু ব্যপ্রিতাঁনি যাঁসাং 
তাঃ ॥ ১৬ ॥ 

দর্শন-লালসায় কুরুনারীগণ প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ 
করিয়া! সপ্রেম, সলজ্জ ও সন্মিত কটাক্ষ-বিক্ষেপ সহকারে 
শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি কুস্থমবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ 

আশীতিভাজন অর্জুন প্রিয়তমের মস্তকে মৌক্তিকমালায় 
সমলঙ্কত রত্বদণ্ুসমন্থিত শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিলেন ॥ ১৭ | 
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শপ বাশির চি অপি, কা এত শর রি সি রি 

উদ্ধবঃ সাত্যকি শ্চৈব ব্যজনে পরমান্ভুতে । 
বিকীর্যমাণঃ কুহ্ুমৈ রেজে মধুপতিঃ পথি 1 ১৮ 

_ অশ্রয়ন্তাশিষঃ সত্যাস্তত্র তত্র দ্বিজেরিতাঃ। 
. নানুরূপানুরূপাশ্চ নির্তণস্য গুণীত্মনঃ 1 ১৯॥ 
উদ্জববঃ সাঁত্যকি; চ এব পরমাস্ডুতে ব্জনে ( জগৃহতুঃ )। মধুপতিঃ (জ্রীকৃফ:) পথি কুহ্মৈঃ 

বিকীর্ধযসাঁণঃ রেজে ॥ ১৮1 

নির্তনস্য ন্ অন্ুরূপাঃ, গুণাত্মনঃ অনুরূপাঃ চ, দ্বিজেরিতাঃ সত্যাঃ আশিষঃ তত্র তত্র 

(শ্রীকৃষেন ) অশ্রয়ন্ত ॥ ১৯॥ 

[ জীধরম্বামী ।] 
" ব্যজনে চামরে জগৃহতুঃ। মধুপতিঃ শরীক ॥ ১৮ ॥ 

[দীপনী।] 
(মুক্তাদ।মেতি ৷ সুক্তদামভিমু-ক্ত।লন্বৈর্বিভূষিতম্। রত্বঘটিতে। দণ্ডে। ষস্য তৎ। এবস্কৃতং 

শ্বেতচ্ছত্রমিভ্যর্থ: ॥ ১৭--৩৫ |) 

| [ চুণিকা।] * 
ত্দা অঙ্জুনশ্ছত্রং জগ্রীহ ॥ ১৭ ॥ 
উদ্ধবসাত্যকী চামবে জগৃহতুঃ ॥ ১৮ ॥ 

[ শীবিখনাখচক্রবর্তাী 1] 

শুড়াক। নিরা তন্ত। ঈশো! জিতনিড্রোহর্জুনঃ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ 

উদ্ধব ও সাত্যকি উভয়ে স্বহন্তে দুইটি পরমাশ্র্ধ্য চামর 
লইয়। উভয় পার্থ বীজন করিতে লাগিলেন। এইবরূপে পথি- 
মধ্যে প্রক্ষিপ্ত প্রসূনপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন মধুপতি শ্রীকৃষ্ণের এক 
অতি অপূর্বব শোভা! প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল ॥ ১৮॥ 

. শরমন কালে স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণগণের মুখোচ্চারিত 
আঁশীর্ববাদ তাহার শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। এ সকল 
আদীর্ধাঙ্গ ভীহাঁর পক্ষে সর্বতোভাবেই সত্য ; কারণ “নুখী 

।.. হও” ইত্যাদি আশীর্ববচনের লক্ষ্য যে খাদি, ভাহাতে সেই 
| খাদির কোন কালেই বিচ্ছেদ নাই। আবার, তিনি যখন 
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অন্যোন্যমাসীৎ সংজল্প উত্তমঃশ্লোকচেতসামৃ। 
কৌরবেন্দ্রপুবন্ত্রীণাং সর্ববশ্রগতিমনোহরঃ [২০ ॥ 

উত্তমঃশ্লোকচেতসাং কৌরবেন্্রপুরক্থীপাম্ অন্তোস্যং সর্বস্রতিমনোহরঃ সংজল্পঃ আসীৎ 1২০1 

[ শ্রীধরম্বাষী |] 

সত্যাঃ শ্রীকুঞ্ণে ভাসাম্ অব্যভিচারাঁৎ। কিন্তু নানুরূপাশ্চ তা অনুরপাশ্চ 
নির্ভণন্ত পরমাননস্ত সখী ভবেত্যাদয়ো নানুরপাঃ গুণাত্মনে। মনুষ্যনাট্যাব- 
তারে অনুরূপাশ্চেতার্থঃ | সন্ধিরার্ধঠ় ॥ ১৯ ॥ | 

[ চূর্ণিক। 
বিপ্রাঃ আশিষে। দৃছুঃ ॥+১৯ ॥ 

| শ্রীজীবগোম্বামী |] 

যদ্যপি শ্্ীভগবতি ব্বরূপভূতানাং গুণানাং নিত্যত্বমেব তথাপি তত্তল্লীলা- 
সিদ্ধ্যর্থং তোং কচিৎ কস্তচিৎ প্রকাশঃ কম্তচিৎ অগ্রকাশশ্চ ভবতি । অত- 
এবাং অশ্রয়স্তেতি। নির্ুণস্য মধ্যপদলোপেন নির্গতা গুণেত্যে গুণ যস্য 
তম্ত প্রাকৃতগুণাতীতনিত্যগুণস্য নানুরূপাঃ নিত্যতৎপরিপূর্ণত্বেন লাভাস্তরা- 
যোগাৎ। গুণাত্মনঃ তদাশীর্ব্বাদাঙ্গীকারদ্বারা ততদ্গুণবিশেষ প্রবর্তকনিবর্তক- 
স্তান্ুবূপাশ্চ | তদঙ্গীকারে হেতুঃ সত্যা ইতি । তদেবং প্রকাশনাপ্রকাশনহেতো- 
রেব শ্রীভগবতশ্চন্ত্রপরপরার্োজ্জলতাদিকে সত্যপি তত্তঙ্লীলামাধুর্য্যবিস্তারক- 
স্তমিত্রাদিব্যবহারঃ সিধ্যতি ॥ ১৯ ॥ ২০ 1:২১ ॥২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥, 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তা । ] 

সত্যাঃ কৃষ্ণে তাসামবাভিচারাৎ। কিন্তু তা নানুরপা অনুরূপাশ্চ। 

সন্ধিরার্যঃ | রশ্বর্যাদৃষ্ট্য| নির্ভণস্ত পরমাননন্ত সখী ভবেত্যাদয়ো নাহ্ুুরূপাঃ 
মাধুরয্যদৃষ্ট্যা গুণাত্মনে। বন্গণ্যত্বপ্রেমবস্থত্বাদ্য প্রাকৃতগুণময়ন্ত তস্য অনুরূপাশ্চ 
ুষ্মাকমাশীর্ভিরেব মম সদা স্ুখমিতি তত্প্রতিবচনস্য মিথ্যাত্বানর্ত্বাৎ তন্য 
দাঁস্যসখ্যবাৎসল্যাদিরসবিষ্াশ্রয়ত্বে সতি নিনাদিিসা | 
নুখছুঃখাদিময়ত্বাচ্চ ॥ ১৯ ॥ 

নির্ভণ, সুতরাং পরমানন্দন্বরূপ, তখন “হ্ৃখী হও” ইত্যাদি 
আশীর্বাদ তাহার অনুরূপ নছে ;. কিন্ত যখন তিনি -মানব- 
লীল। অবলম্বন করিয়! গুণভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন। 
আবার উহা ভীহীর অনুরূপও বটে ॥ ১৯॥ 

৮ 



৪০৬ :  শ্রীমাগবতম্। [ ১ শ্বং--১০ অং। 

স বৈ কিলায়ং পুরুষঃ পুরাঁতনো 
য এক আমদীদবিশেষ আত্মনি। 

অগ্রে গুণেভ্যো৷ জগণাত্মনীশ্বরে 
নিমীলিতাত্মন্নিশি হুপ্তশক্তিযু ॥ ২১ ॥ 

গুণেভ্যঃ অগ্রে (তথা) নিশি (প্রলয়ে চ) সুপ্তশক্তিযু ( স্থপ্তাস্থ শক্তিঘু সতীধু ) জগদাত্মনি 

বরে নিমীলিতাত্মন্ (জীবে নিমীলিতে সতি ), ফট একঃ যার পুরুষঃ অবিশেষে আত্মনি 

মাসীৎ অয়ং (জীকৃকঃ ) সঃ বৈকিল। ২১॥ 

[ শ্রীধরম্বামী |] | 

সর্বাসাং ক্রতীনাং মনোহর: উপনিষদোৎপি মূর্তিমত্যঃ সত্যঃ তং সংজন্প- 
মভ্যনন্দন্লিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ 

[চুণিকা। ] 
কি 8889 পরম্পরমালাপাঃ বভৃবুঃ ॥ ২* | 

[শ্রীবিশ্বন।খচত্রকত্তাঁ |] 
চিনা শ্রুতিমনসী হরতীতি সঃ। শেষে সর্ধাসাং শ্রুতীনামপি 

মনোহরঃ। উপনিষদোহপি মুর্তিমত্যঃ তং সংজল্পম্ অভ্যননদন্নিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ 

কৌরবেন্দ্র-পুরনারীগণের চিত্ত, ফধাহার পাবনী কথা 
হৃদয়ের অন্ধকারকে দূর করিয়। দেয়, সেই ভগবাঁনে তন্ময় 
হুইয়াছিল। তীহারাও এদিকে ্ীকষ্ণের বিষয়ে পরস্পর 
কথোপকথন করিতে লাগিলেন । এ কথোপকথন সকলের 
শ্রুতি ও মন হরণ করিতে লাগিল। অধিক কি, সাক্ষাৎ 
শ্রতিগণের চিতও উহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তীহারাও 
মু্তিমতী হুইয়। উহার অভিনন্দন করিলেন ॥ ২০ ॥ 

পুরমহিলাগণের মধ্যে কোন কোন মহিল! শ্রীকৃষ্ণের 
তেজ ও সৌন্দর্যযাতিশয্যে নিরতিশয় বিন্মিত হইলে, তাহা- 
দি্সকে সম্থোধন পূর্বক . অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমতী মহিলারা 
বলিতে লাগিলেন, সখি ! ইহাতে বিম্ময়ের কোন কারণ 
*নাই ; ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; ঈশ্বর সম্বন্ধে আশ্চর্ধ্য কি আছে! 



১ স্কং--১০ অং।] জীমভাগবতমূ | | "৪০৭. 

[শ্রীধরন্বামী।] 

অত্র তেজঃসৌনাধর্যাদ্যতিশয়েন বিশ্মিতাভ্যঃ সথীভ্যোহন্তাঃ স্িয়ঃ কথয়স্তি 
নাত্র বিশ্বয়ঃ কার্য্যঃ সাক্ষানীশ্বরত্বাদন্তেতি'স বৈ ইতি” চতুর্ভিঃ। বৈ স্মরণে। 
কিলেতি প্রসিদ্ধপ্রমাণদ্যোতনম্। যু এক এবদ্বিতীয়ঃ পুরুষ আসীৎ স এবাং 
শ্রীকৃষ্ণ; | কুত্রাসীৎ অবিশেষে আত্মনি নিশ্রপঞ্চে নিজরূপে। কদ! অগ্রে 
গুণেভাঃ গুণক্ষোতাৎ পূর্বং তথ! নিশি প্রলয়ে চ। তন্ত লক্ষণং জগতামাত্মবনি, 
জীবে নিমীলিতাত্মঙ্গিতি লুপ্তসপ্তমান্তং পদং জাতাবেকবচনম্ ঈশ্বরে. লীন- 
রূপেষু জীব্ষু সংস্থিত্যর্থঃ। নন্ু জীবানাং ত্রহ্ত্বাৎ কথং লয়ঃ তত্রাছ? গঞ্জ 
শক্তিযু সতীযু। জীনেংপাঁধিতৃতসব্বাদিশক্তিলয় এব জীবলয় ইত্যর্থ: ॥ ২১ ॥ 

[ চুণিকা।] 

তে চ--যঃ অগ্রে এক এবানীৎ ॥২১॥ 
৯৯ পা এ+ 

[শ্রীবিশ্বনাধচত্রবর্তা । ] 
তত্র প্রথমং শাস্তিরতিমত্যঃ দ:বশ্বয়ং পরম্পরমাহুঃ । যঃ পুরাতনঃ পুরুষঃ 

অবিশেষে! নিশ্রপঞ্চ: যদ্বা ন বিদ্যতে বিশেষে বৈশিষ্ট্যমুত্কর্ষে যন্মাৎ তথাতৃত 
এক এবানীৎ ব্যাঁসাদিমুখাদম্মীভিঃ শ্রতোহভূদিত্যর্থঃ সবৈ নিশ্চিতম্ অয়- 
মেবেতি তর্জনীভিরদর্শয়ামাস্থঃ ৷ কদ। গুণেভ্যোহগ্রে গুণক্ষোভাৎ পুর্ববং তথ! 
নিশি প্রলয়ে মহাপ্রলয়ে চ আত্মনি প্রকুত্যন্তর্যামিণি ঈশ্বরেংধিক রণে জবগদাত্মনি 
সর্বজগজ্জীবে নিমীলিতাত্নি লীনস্বরূপে সতি -জাত্যা একবচনম্ সর্বজীবে- 
ঘীশ্বরে লীনেষু সৎশ্বিত্যর্থঃ। নম্থু প্রাকৃতিক প্রলয়ে জ্টবানামবিদ্যালয়াভাবাৎ 
লয়োহ্প্রসিপ্ধস্তত্রাহ। স্ুপ্তান্থ শক্তিষু সতীষু জীবোপাধীনামধ্যাত্মাদীনাং. লয় 
এব জীবলয়োপচারঃ| যদ্। স এব পুরাতনঃ পুরুষোহ্য়ং যো গুণেভ্যোহ্গ্রে 
নিশি গ্রলয়ে চ আত্মনি স্বস্বরূপে অবিশেষ এবাসীৎ যথা অধুনা সপরিকরত্বেন 
বিবিধা্ভুতলীলস্তটৈব তদাপীত্যর্থঃ। একঃ অয়মেব ন ত্বন্ধে। ব্রহ্মাদিরপীত্যর্থঃ। 
অন্তৎ সমানম্ ॥ ২১ ॥ 

যখন জীবগণের উপাধিস্বরূপ সত্বাদিশক্তির লয় হইয়া যায়, 
যখন জীবগণ জগতের আত্মা ঈশ্বরে লীন হইয়া অবস্থান 
করে, সেই প্রলয় কালে, আর প্রকৃতির গুণক্ষোভের পুর্বে 
যে এক অদ্বিতীয় পুরুষ আপনার নিশ্প্রপঞ্চ স্বরূপে বিরাজ- 
মান ছিলেন, বেদব্যাঁস প্রভৃতি মহধির মুখে শ্রবণ করিয়াছি, 
এই শ্রীকৃষ্ণজই সেই পুরাতন পুরুষ ॥ ২১॥ ॥ 
১. আর ৬ ৬ ৬৮৬৬৪ ৬৬ তি ভি ৬ সত তাস উসিও খিস্তি আজান আত ভাসি ৬৫ ত তাপ আসি ও সিসি সি সাসিস্পিসিনটির ইল ছি উপর তা 

খু ॥ 



6০৮ শ্রীমন্ভাগবতস্থ। [১ স্কং--১* আং। 
০০০২০ ২০০ ০ ১১ 

স এব ভুয়ো নিজবীর্য্যচোদিতাং 
স্বজীবমায়াং প্রক্ৃতিং সিস্থক্ষৃতীমূ। 
অনামরূপাত্মনি রূপনামনী 

বিধিৎসমানোহনুমসার শাস্ত্রকৎ ॥ ২২ ॥ 
শান্্রকৎ সঃ এব ভূয়ঃ অনামক্ধপাত্মনি (জীবে) বলুপনামনী বিধিৎসমানঃ নিজবীর্যাচোদিতাং 

জীবমায়াং সিশ্থক্ষতীং প্রকৃতিম্ অনুসসার ॥ ২২ 

[ শ্রীধরস্বামী | ] 
তদেবং সৃষ্টেরাদৌ প্রলয়াস্তরঞ্চ নিশ্রপঞ্চাবস্থানমুদ্তা স্থিতৌ স্ষ্টিপ্রলয়য়ো- 

ধ্োে সপ্রপঞ্চাবস্থানমাছঃ সইতি। স এব অপ্রচ্যুতশ্থরূপস্থিতিরেব প্রকৃতিম্ 
দন্ুসসার অধিষ্িতবান্। ভূয়ঃ পুনঃ সৃতি প্রবাহস্তানাদিত্বাৎ | কীদৃশীং নিজ- 
ীধ্যচোদিতাং শ্বকালশক্তিপ্রেরিতাং স্বাংশভৃতানাং জীবানাং মায়াং মোহিনীম্ 
মতএব সিস্ক্ষতীং রষ্টুমিচ্ছন্তীম্। কিমর্থমনূসসার অনামরূপে আত্মনি জীবে 
দপনামনী বিধাতৃমিচ্ছন্ উপাধিস্্্া জীবানাং ভোগাম়েত্যর্থঃ। কম্মাণি চ 
বধাতুং বেদান্ কৃতবানিত্যাহঃ শান্ত্রূদিতি ॥ ২২ ॥ 

[চুণিক।। ] 

কিঞ্চ ষঃ ইদং সিহক্ষতীং মাঁয়ামনুস্থতরান্ ॥ ২২॥ 

«*.. [প্রীবিশ্বনীথচত্রবর্তা |] 
এবং সৃষ্টেঃ পূর্বং প্রলয়াস্তরং া্রচাতরপ্জগলীদেৈ বানান 

চন্মধ্যেঘপি তখৈব নিত্যাবস্থিতিং বক্তং স্ৃষ্ট্যারস্তে শ্বাংশাস্তারেণ লীলান্তর- 
মপ্যাহঃ স এবেতি। শাস্তররুৎ শ্বাসনিক্ষমপ্রথমক্ষণ এব বেদাদিশান্ত্রাবি9্ভীবকারী 
হাবিষ্ুঃ সন্ প্রকৃতিম্ অন্থসসার। নঙ্গু প্রর্ৃত্যন্ছগতত্বং নাম প্রককত্যধীনত্বং 

সেই পুরুষই-__এই শ্রীরুষ্খই_ স্থপ্টিকালেও আপনার 
অপ্রচ্যুত স্বরূপে অবস্থান পূর্বক জীবের ভোগের নিমিত্ত 
পুনর্ববার নামরূপ-রহিত জীবাত্মার নামরূপাদি উপাধি সৃষ্টি 
করিবার বাসনায় নিজকালশক্ভি-প্রেরিতা ও আপনার অংশ- 
ভূত জীবগ্চটণের বিমোহিনী স্ষ্টিকার্য্যাভিলাধিণী প্রকৃতির 
অনুসরণ করেন এবং কর্মীদি-প্রবর্তনের নিমিত্ত বেদ-বিধাত! 
হয়েন ॥ ২২॥ 



১ ক্কং৯১০ অং |] শ্রী্্াগবতৃ। 8৪5৯. 
চর 

শা সঅিজর্িল জিলা জা হত ছিল উল ঠা দলা ভি ছিল কিক এ লি ছল অল হলনা পিল সিল সিত উন পির সিডি ৭ তাও পাকা সত সাত সা িলািত সসসরাস্চিণ সা * এ জ্ স্পা ছি পিল ৬ রিপার ছি ছি হুট সিল সপ্িভ ছিল উর হল হত সিটি ছিল সিল বল জিপি অল ছল উঠ দিল ধক 

ং 

স বা অয়ং যত্পদমত্র সুরয়ো 
জিতেক্ড্রিয়! নিজিতমাতরিশ্বনঃ 

পশ্যন্তি ভক্ঞয,ৎকলিত। মলা ত্মনা 

নম্বেষ সত্ব সন্ধং পরিমারটু মর্থতি ॥ ২৩॥ 
অত্র ( কর্মতৃমৌ ) শুরয়ঃ মিস ( নির্জিতগাতরিশ্বানং চ সন্ত: ), 

ভক্তয,ৎকলিত।মলাআনা ষৎপদং পণ্ঠন্তি, স: বৈ অয়ম্। ননু (হে সখি!) এধঃ (এব শীষ 

(বুদ্ধিং) পরিমাষ্ট (শোধয়িতুম্) অরতি। [ অথ, ]_-7( অহে1) এষ: সঙ্ধং (জাঁনং) 

পরিমান, (নাশকিতুং ) ন অর্থতি ॥ ২৩ 

” [শ্ীধরশ্বামী |] 

অন্য দর্শনমতিহুর্ণভমপ্যম্মাভির্লকমিত্যানঃ | স বৈ আয়ং যন্ত পদং স্বরূপম্ 
অজিবিং বা নিজিতে! মাতরিশ্বা প্রাণে! যৈঃ হন্বত্বমার্যং তে স্থরয় এব পশ্ঠস্তি। 
কেন ভক্ত্যা উৎকলিতঃ উৎ্কন্তিতঃ অমলো। য আত্মা বুদ্ধিন্তেন__দৃশ্ঠতে ত্বগ্রয়। 
বুদ্ধ্যা ইতি শ্রুতেঃ। বুদ্ধিনৈমল্যন্তাপ্যয়মেব হেতুরিত্যাহুঃ_ননগু হে সখি এষ 

| শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্থাঁ | ] 
তচ্চ দোষ এব। মৈরম্। নিজবীর্যেণ নিজবলেন £প্ররিতাং স্ববশীকৃত্য 
কন্মিংশ্চন কৃত্যে নিযুক্তাং স্বশক্তিবূপাণাং জীবানাঁং মায়াং মোহিনীং বশযিত্রীম্, 
কিমর্থমন্থসসার অনামরূপে আত্মনি জীবে বূপনামশী প্লেবতিররণভ্নুষ্যাদিলক্ষণ্ 
বিধিৎসমানঃ বিধাতুমিচ্ছন্, স্থুলহুল্প্োপঃধিস্থষ্্য। জীবাঁনাং তদধ্যাসেনেত্যর্থ; 
কর্মজ্ঞানযোগভক্তিসাধনসিদ্ধ্যর্থং তু গ্রকৃত্যন্থগমনাৎ পুর্ব্বমেব নি 
কৃতবাঁনেবেতি শান্ত্রুৎ ॥ ২২ ॥ 

সুরিগণ এই কর্্মভূমিতে ক ও প্রাণবায়ু নিরু্ধ 
করিয়া ভক্তিবশে উতৎকিত বিমল বুদ্ধি সহযোগে ধাহাঁর 
পরমপদ সন্দর্শন করিয়া থাকেন, ইনিই মেই সনাতন পুরুষ? 
সখি ! জীবের বুদ্ধিবৃত্তি বিমার্জনে একমাত্র ইনিই সমর্থ | 
ইহার দর্শন অতি দুর্লভ । আমরা ভাগ্যবশেই ইহার দর্শন 
পাইয়াছি। এক্ষণে দূরদেশে গমন করিয়া ইনি যে আমাঁদিগেকর 
নয়নপথ হইতে অন্তহিত হইবেন, তাঁছা আমর। কখনই সঙ্থ 
করিতে পার্িব না,চল, আমরাও ইহীর সঙ্গে গমন করি ॥২৩1 



8১৭ জীমস্ভীগবতগ। [১ দ্বং--১* অং। 
সীাসপিসিিসসিিনি 

স বা অয়ং নখ্যনুগীতমৎকথে। 

বেদেষু গুহ্যেষু চ গুহ্যবাদিভিঃ। 

য এক. ঈশো জগদীত্মলীলয়া 

সজত্যবত্যতি ন তত্র সঙ্জতে ॥ ২৪ 
(হে) নথি! যঃ একঃ ঈশঃ আত্মলীলয় জগ্ঠৎ হজতি, অবতি, অত্তি..( তথা লি ) তত্র ন 

সজ্জতে, (ইতি যঃ ) বেদেষু ওহ্যেষু চ গুহ্যবাদিভিঃ অনুগীতসৎকথঃ, সঃ বৈ অয়ম্ ॥ ২৪॥ 

[ শ্রীধরস্বামী |] 

এব সত্বং বৃ্ধং পরিমাষ্ট্রং সম্যক শোধয়িতুম্ অর্থতি নু যোগাদয় ইত্যর্থঃ। 
যন্ধা! নন অহে! এব সত্বং জ্ঞানং পরিমাষ্ট্র নাঁশয়িতুং দুরগমনেনা প্রত্যক্ষীতবিতুং 
নার্থতি কিন্ত অনেন সব ( অন্মাভিঃ) গন্তবামিত্যর্থ; ॥ ২৩। 

[চুশিক1 |] 
কিঞচ যোঁগিনে। য্পদমমলবুদ্ধ্য। পশ্ঠাস্তি ॥ ২৩ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ভী |] 
নন ক্ষ্্যারস্তে পুরুষাদয়ৌহবতার! লক্ষ্যন্তে ন ত্বেষ ঈদৃশগ্রকারঃ কিন্ত বৈব- 

্বতমন্স্তরীয়াষ্টাবিংশঢৃতুর্য,গস্থঘাপরে সংগ্রত্যেবৈষ উপলভ্যতে । সত্যম্। অসৌ 
ভক্তিগম্যে। নিত্যস্বরূপো৷ নিত্যলীলোইম্থিন্ ্বাপর এবাবতীর্োপ্যস্য তক্তিমন্তিঃ 
সদৈবায়মূপলভ্যুতে ইত্যাহ সবা ইতি। নির্জিতো মাতরিশ্বা প্রাণো যৈঃ। 
হশ্বত্বমার্যম্। যৃদ্বা নীজতাৎ মাতরিশ্বনঃ প্রাণান্ধেতোনিজিতেন্দ্রিয়াঃ সর্বে- 
তিক্াণাং প্রাণাধীনবৃত্তিত্বাৎ প্রাণজয়াদেব নিঞিতেন্রিয়। ইত্যর্থঃ। তথাভূতা 
অপি ভক্ত্যা উতৎ্কন্টিতোহমলো! য আত্ম! বুদ্ধিস্তেনৈব যস্য পদং স্বরূপং চরণার- 
বিন্দং বা পশ্যন্তি । দৃষ্ততে তবগ্র্যয়৷ বুদ্ধ্যেতি শ্রুতেঃ। বুদ্ধিবৈমল্যস্যাপ্যয়মেব 
হেতুরিত্যাহুঃ। নম্থিতি। নন্থ নিশ্ষিতম্ এষ এব সত্ব: বুদ্ধিং পরিমার্থুং সম্যক্ 
শোৌধদ্িতুম্ অর্থতি ন তু যোগাঁদয়ন্ডেন হুরিত্বং জিতেন্দরিয়ত্বং জিত প্রাণত্বং চ 
তেষাং ভক্ত্যৈব নতু প্রাণায়ামাদিভিরিতি ভীবঃ। অত্র সুরয়ো ভক্ঞযৎ্কণ্ত্বে 
সত্যেব পশ্ঠস্তীতি বর্তমাননির্দেশেন সার্বকালিকদৃষ্টিগোচরত্বাৎ তস্য সার্বদিক- 
লীলত্বম্। অতঃ-_পরাদ্ধান্তে সোহবুধ্যত গোপবেশো মে পুরুয়ঃ পুরস্তাদাঁবি- 
ধর্ভৃবেতি গোপালতাপনীশ্রুতৌ ব্রহ্ধবা ক[ম্। তথা ব্রহ্মসংহিতায়াং স্ষট্যারস্তেপি 
গোপবেশঃ কৃষ্ণ এব দৃষ্টঃ ভ্বতশ্চ ॥ ২৩ ॥ 

“যে এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর নিজলীলায় নিখিল বিশ্ব- 
ংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সাধন করিতেছেন, অথচ পু 

০ 



১্কং--১০ অং।] জ্রীমাগবতহ্। 8৪১১ 
নি পু রখ 

০০ ০ ক বা স্ব ০ 

যদ] হধঙ্শেণ তমোধিয়ো নৃপা 
জীবস্তি তত্রৈষ হি সত্বতঃ কিল। 
ধত্তে ভগং সত্যস্বতং দয়াং যশে! 

ভবায় রূপাণি দধদ্যুগে যুগে ॥ ২৫ ॥* 
যা হি তমোধিয়ঃ নৃপাঃ অধর্দেণ জীব্ত্তি, তত্র (তা) এষ? ফিল (এব) হি তবায় সন্কৃতঃ 

যুগে যুখে রূপাণি বধৎ ভগং, সত্যস্, খতং, দয়াঁং, যশ? ধরতে ॥ ২৫॥ 

[ শীধরম্বামী | ] 

পুণ্যক্লোকতাঁগাহুঃ স ইত্ডি। হে সখি যা বেদেষ্ রহস্তাগমেধু চ রহস্ত- 
নিরূপকৈঃ অন্ুগীতসত্কথঃ অন্ুগীতাঁঃ সত্যঃ কথা যন্ত ষ এবায়স্। 5 
প্রকারমাছং য এক ঈশ, ইত্যার্দি.॥ ২৪ ॥ 

টা [ চর্ণিক |] 

কিঞ্চ য ইদং জগল্লীল়া স্থজত্যবত্যন্তি ন তত্র সজ্জতে ॥ ২৪ ॥ 

 শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী । ] 
কিঞ্চাপ্য লীলাকথাতিরহস্য। কী বেদ্যেত্যাহ স বা ইতি। 

অয়মর্জুনস্য সখ! নরাক্কৃতিঃ বেদেধু গুহেষু শাস্ত্রেু চ গুহ্থবা্িভিরতিরহস্য- 
নিরূপকৈরস্যৈব কৈরপি লোকৈরন্গীতাঃ সত্যঃ কথ! যস্য সঃ। ষঃ থলু. এক 
এৰ ঈশং ঈশ্বরঃ সন্ নতু সাক্ষাদেতদ্রূপ ইত্যর্থঃ ॥ ২৪প 

তাহাতে আসক্ত হইতেছেন না, এই প্রকারে ধেদে ও 
রহস্তাগমে রহস্তনিরূপক কোবিদগণ পুনঃপুন বাহার সৎকথ! 
কীর্তন করিয়! থাকেন,সখি! ইনিই সেই সনাতন পুরুষ ॥২৪| 

নরপতিগণের - বুদ্ধিবৃততি যখন তমোগুণে আচ্ছন্ন হৃইয়! 
উঠে, যখন তাহারা অধর্প্মকে আশ্রয় করিয়া কেবল আপনা- 
দিগের প্রাণপোষণেই প্রবৃত্ত হয়, তখন বিশ্বরক্ষার"অভিপ্রায়ে 
ইনিই বিশুদ্ধ সত্বের সাহচর্য্যে বিবিধ মুক্তি আবিক্কত করিয়া! 
যুগে. যুগে সত্য প্রতিজ্ঞা, এশ্বরয্য, যথার৫২উপদেশকতা, ভক্ত- 
কপা ও অদ্ভুতকন্্কারিতা ্রস্থুতি পরম্পরা প্রকট 
করিয়] থাকেন ॥ ২৫ ॥ 

০-2৮- ১৯৯ তই ৪৯৯৪ তাপ সিকি তামতি৬ তত সি ৯ বাসি ০ ৯০৯ এসির রি ৫ ছি পসরা পি স্পা টা 
কী 

ক রঃ টু, হ রঙ ্ঃ 



ু ৪১২, '. শ্রীমস্ভাগবতমৃ |. [১ স্বং--১০ অং। 

_ অহে! অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুলম্ 

" অহ? অলং পুণ্যতমং মধোর্বনযৃ। 
যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ 

স্বজল্মন! চংক্রমণেন চাঞ্চতি ॥ ২৬ ॥ 
অহ! ধদোঃ কুলম্ অলং গ্রাধ্যতমম্, অহে! মধোঃ ঝনম্ অলং পুণ্যতমং, যৎ (যম্মাৎ) 

এব: পুংসাম্ বত; শ্রিয়; পতি? স্থজন্মন| (তৎ যহুকুলং) চংক্রমণেম চ ( তৎমধুবনম্) অঞ্চতি 
(সংকরোভি )।॥ ২৬॥ : 

[ প্ীধরস্বাী।] 

এবসতস্ত নাঁনাবতাঁরে কারণমাহ্যদেতি। তমোব্যাপ্তা বীর্ষেষাং তে 
নৃপ। যদ অধর্দ্্ণ জীবন্তি কেবলং প্রাণান্ পুষ্স্তি তত্র তদা এষ এব ভবায় 
স্থিত্যে সত্বতঃ বিশুদ্ধপত্বেন রূপাণি দধৎ ভগাদীনি ধত্তে প্রকটয়তি। যুগে 
যুগে তৃত্তদবসরে । ভগম্ ধশ্ব্্যম্। সত্যং সত্যপ্রতিজ্ঞত্বম্। খতং যথার্থোপ- 
দেশকত্বম্। দয়াং ভক্তকৃপাম্। যশঃ অদ্ভুতকর্মত্বম্ ॥ ২৫ ॥ 

[ চুণিকা।] 
কিঞ্ যদ? দুষ্ট! রাঁজানে। তবস্তি তদ। জগতক্ষেমায় যঃ রূপাণি 'ধত্তে স 

এবায়ং শরীক; কিল ॥ ২৫ 

ওসির প্র পতি চকিতে নক ৫৯ সরস ও, পি উস [ প্রীবিশ্বনাখচত্রবর্তী | ] 
সাক্ষাদস্তাবতারন্ কালদেশপাত্রেষু জিজ্ঞাস্যেযু প্রথমং কা'লমাহর্ধদেতি। 

নৃপাঃ কংসাদয়ঃ| সত্বতঃ সত্বেনোত্বমত্বেন বিশিষ্টং ভগাদিকং ধত্তে ইত্যন্য়ঃ। 
ভগং ফড়েশ্বর্য্যম্। খতং সুনৃতবাক্যম। রূপাণি ব্রজমথুরাদ্বারকোঁচিতানি 
সৌন্দর্যযাণি। 'ভবায় ত্য । যুগে যুগে কলে কল্পে বৈবদ্বতাষ্টাবিংশচতুষু'গীয়ে 
দ্বাপর্রে দ্বাপরে বা ॥ ২৫ ॥ 

অহোএ যছুবংশই সংসারে নিরতিশয় শ্লাঘ্যতম ! অহে1! 
মধুবনষ্ট সংসারে নিরতিশয় পুণ্যতম ! কেন'না, পুরুষ-ধষত 
এই শ্্রীপতি জন্মপরিগ্রহ করিয়! যছুকুলকে এবং নিরস্তর 
ইতস্তত পাঁদচারণ করিয়া মধুবনকে নিখিল জগতের অর্চ- 

'নীয় করিতেছেন ॥ ২৬॥ 
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ঞ্ 
পিল এটি স্ষিপরি লোস্ পি লিপি নি হস্উিপ লন্ছি 

০ [শ্রীধরম্বামী। ] 

বিশেষতঃ শ্রীকুষ্ণাবতারসৌভাগ্যং বর্ণয়স্তি অহো ইতি পঞ্চতিঃ। াবন্থাৎ 
এয পুরুযোত্তমঃ শ্রিয়? পতিঃ দ্বজন্মন। যদোঃ কুলম্ অঞ্চতি পৃজয়তি সৎকরোতি 
অতঃ শ্লীব্যতমং তৎ। চংক্রমণেন উ মধোর্বমং মথুরাম্ অঞ্চতি সৎকাঁরোতি 
অতন্তৎ পুণ্যতমমিতি। :* তমপ্রতায়ার্থস্তাপি অত্যন্তাতিশয়ে *'মলমিতি | 
তত্রাপ্যাশ্চর্য্যে অহো.ইত্যুক্তম্ ॥ ২৬ ॥ 

| চুণিক।। ] 
অহো! যদোঃ কুলং ধন্তং' মধুবনং চ। যন্মাৎ শ্রীক্জঃ স্বজন্মনা গমনেন চ 

পুজয়তি ॥ ২৬ ॥ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী। ] 

অহো! ইতি । .পুংসামূবভঃ সর্বাবতারাবতারিণাং মধ্যে শ্রে্ঠঃ ॥ ২৬ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী । ] 

পাত্রদেশাবাহুঃ অহো ইতি । যদোঃ কুলং শ্লাধ্যতমং মধোর্বনং মথুরামগ্ডলং 
পুণ্যতমম্। অত্র শ্রাধ্যতমমিত্যনেনৈব দ্বয়োরুৎকর্ষে সিদ্ধে পুণ্যতমমিতি 
পৃথগুক্তিঃ দেশস্য পুণ্যদতেনৈবোৎকর্ষস্য প্রসিদ্ধেঃ। তত্র তমপ্রত্যয়ারঘন্তা- 
প্যত্যন্তাতিশয়ে অলমিতি তত্রাপ্যতিশয়াশ্চ্য্যে অহো, ইতি। যৎ শ্বজম্মন! 
ক্রমণেন গমছনন চবারাদ্ৈরপি বিবিধাভ্ুতকম্মভিরঞ্চতি পূজয়তি সৎ- 
করোতীতি যাবৎ । অত্রানঞ্চেত্যনুক্তা অঞ্চতীতি বর্তমাননির্দেশেন জন্মীদি- 
লীলানাং নিত্যত্বং বোধয়ামান্ত্ঃ। উপক্রমত এব য এক আমীদিতি ভৃতনির্দে- 
শেন তৃতীয়শ্লোকে পশ্যস্তি ভক্ত্যেতি বর্তমাননির্দেশেন তাসাঁং তথাভি- 
প্রায়দ্ধাবগতত্বাৎ। নন্ছু কথং জন্মকর্মণোনিত্যত্বং তে হি ক্রিয়ে ক্িয়াত্ঞ্চ 
প্রাতিনিজাংশমপ্যারস্তপরিসমাপ্তিভ্যামেব সিদ্ধ্য তীতি তে বিনা স্বরূপহান্তাপত্ি£। 
নৈষ দোষঃ। শ্রীভগবতি. সদৈবাকারানস্ত্যাৎ প্রকাশানস্ত্যাজ্জন্মকর্্মলক্ষণলীলা- 
নস্ত্যাৎ অনন্ত প্রপঞ্চানস্তবৈকুঠঠগরততত্তলীলাস্থানতৃত্ন্্ীলাপরিকরাণাং ব্যক্তি-' 
প্রকাশয়োরানস্ত্যাচ্চ। যত এব গগত্যোরপি তত্তদাকারপ্রকাশগতয়োস্তদারস্ত- 
সমাপ্ত্যোরেকত্রৈকত্র তে জন্মকর্মণোরংশ। যাবৎ সমাপ্যস্তে ন সমাপ্যন্তে বা 

তাবদেবোন্থত্রান্তত্রাপ্যারন্কা ভরস্তীত্যেবং শ্রীভগবতি বিচ্ছেদাভা বাস্নিত্যে এব. 
তত্র তে জন্মকম্মণী বর্তেতে | তত্র তে কচিৎ কিঞ্চিদ্বিলক্ষণত্বেনীরভ্যেতে কচি- 
দৈকরূপ্যেণ চেতি জয়ং বিশেষণভেদাদ্বিশেষণৈক্যাচ্চ। এক এবাকারঃ প্রকাশ- 
তেদেন পৃথকৃক্রিয়াম্পদং ভবতীতি চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষেত্যাদদৌ গ্রতি- 



৪8১৪ শ্রীমভাগবতম্ ] [১ স্বংশ্”১৬ গং । 

৪টি উদ রসি চ্যান পিস তামাম পিসি পিসি লিসি
সিপাসএিপাসএ পিটিশ এসি ভাট র্ইিউিসিলা ক উস ভাসি এ ছি 

অহে! বত স্বর্ষশসস্তিরক্করী, 
কুশস্থলী পুণ্যযশস্করী ভূবঃ। 
পশ্যন্তি নিত্যং যদনুগ্রহেষিতং 
ম্মিতাবলোকং স্বপতিং স্ম যগ্রজীঠ ॥ ২৭ ॥ 

অহ বত বুশস্থলী ন্ব্যশসঃ তিরম্থরী, ভুবং০( চ ) পুণ্যযশন্করী, যৎ (বতঃ) বৎ্রজাঃ 

ম্বপতিং, (তন্ত ) অনুগ্রহছেধিতং শ্মিতাবলোকং (চ), নিত্যং পশ্যন্তিষ্য ॥ ২৭ ॥ . 

[ ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা | ] 

পাদযিষ্যতে। ততঃ ক্রিয়াভেদাঁৎ তত্ততক্রিয়াত্বকেঘু প্রকশিতেদেঘ্ধভিমানভেদশ্চ 
গম্যতে । . তথা সত্যেকত্রৈকত্র লীলাক্রমজনিতরসোদ্বোধশ্চ জায়তে । নম্থ 
কথং তে স্ট্ীব জন্মকর্্মণী বর্তেতে ইত্যুক্তং পৃথগারন্বত্বাদন্যে এব তে স্তাম্। 
উচ্যতে । কাঁলভেদেনোদিতানামপি সমানরূপাণাং ক্রিয়াণামেকত্বম্ । যথা শঙ্কর- 
শরীরকে দ্বির্গোশবদোহমুচ্চরিতে। নতু দ্বৌ গৌশবাবিতি প্রত্ীতিনির্ণীতং 
শবৈকত্বমূ। তখৈব বিঃ পাঁকঃ কৃতোহনেন নতু ঘ্বপাকাবিতি। ততো! জন্ম- 
কর্মণোরপি নিত্যতা যুক্তিব । অতএবাগমাদাবপি 'ভূতপূর্বলীলোপাঁসনবিধানং 
যুক্তমূ।. তথ] চোক্তং ফাধ্বভাঁষ্ে-_-পরমাত্মসন্বন্ধিত্বেন নিত্যত্বাৎ ত্রিবিক্রমত্বাদি- 
ঘপ্যুপসংহার্য্যং যুজ্যতে ইতি। অন্ুমতং চৈতৎ শ্রুত্যা যড়ুতং ভবচ্চ ভবি- 
ষ্যচ্চেত্যনয়ৈব ৷ উপসংহাধ্যত্বমুপাসনায়ামুপাদেয়ত্বমিত্যর্থঃ। তত্র তস্য জন্মনঃ 

. প্রাক্কতাত্তম্মাদ্বিলক্ষণত্বং গ্রাকতজন্মানুকরণেনাবিরাবমাত্রত্বং কচিত্বদনন্ুকরণেন 
বেতি ভগ্গবসন্দর্ভঃ। কেচিত্তু তন্তক্তধামারদীনামিবানস্ত গ্রপঞ্চনিত্যধামস্থ জন্ম- 
কর্্মপোরপি.গ্রকাশবাহুল্যান্ত্যত্বসিদ্ধিরিত্যান্ঃ ॥ ২৬ ॥ 

সখি ! দ্বারকাঁর কথাও একবার মনে করিয়। দেখ। 
অহে!!-_কি আশ্চর্য্য ! এঁ দ্বারকা পৃথিবীর প্ুণ্যযশোরাশি 
'বিস্তার করিয়৷ অমরাব্তীর কীর্তিকেও তিরস্কার করিতেছে । 
অহে1!' এ ঘারকার প্রজাগণ নিত্যই আত্মপতি শ্রীকৃষ্ণের 
দর্শনজ্খে নিমগ্ন রহিয়াছে । আর তিনি যে শ্রীমুখমগ্ুলে 
সুমধুর হাস্ত বিকাশ করিয়া তাহাদিগের প্রতি সাগ্নগ্রহ 
ৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, তাহাও নিরস্তর দেখিতে পাই 
তেছে॥ ২৭॥ | 
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নুনং ব্রতম্নানহতাদিনেশ্বরঃ 

সমচ্চিতে হ্যস্ত গৃহীতপাগিভিঃ | 
পিবন্তি যাঃ সখ্যধরাম্বতং মুহু- 

রজস্তিয়ঃ সংমুমুহূর্ধদাশয়াঃ ॥ ২৮॥ 
(হে) সখি! অস্য গৃহীতপাণিতিঃ কিব্রতন্বানহতাদিন। ঈশ্বরঃ (অয়ং) নুনং সমঙ্ছিতঃ, 

যাঁঃ (পত্ব্যঃ) মু (অন্য তৎ) অংরাৃতং পিবস্তি, ব্রজস্তরিয়ঃ সি (সতাঃ) 

সংমুমুহঃ ॥ ২৮ ॥ 

[ শ্রীধরস্বামী এ] 

অহে। রত অত্যাশ্চরধ্যম্। কিং তৎ। কুশস্থলী দ্বারক1 স্বর্গ উৎকৃষ্ট ইতি 
যদ্যশঃ তত তিরঙ্করী পরিভরকর্তরী ভূবশ্চ পুণ্যযশস্করী পুণ্যযশঃকত্রী ভবতি। 
যদ্যতঃ যৎগ্রজা যত্রত্যাঃ সর্বাঃ গ্রজাঃ স্বান্গ্রহেণ ঈষিতং প্রেধিতং ্থিতপূর্াধ: 
লোকং যদ্ধা অন্গ্রহার্থমিষিতম্ ইষ্টং ম্বস্তাত্মনঃ পতিং শ্রীরুঞ্ণং ন তু পিত্রাদিবৎ 
দেহমাত্রপতিং নিত্যং পন্তস্তি ম্ম। উধিতমিতি পাঠে নিসানাটা 
কলৃতনিবাসং নৈতৎ স্বর্ণেহন্ঠীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥ | 

[ চূর্ণিকা। ] 

কিঞ্চ অহে দ্বারকাপি ধন্ত! যতঃ স্ন্তাং প্রজাঃ শ্মিতাবলোকং ভগবস্ধং 
পশ্রন্তি ॥ ২৭॥. 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 

স্বপতিং পশ্ঠস্তি । তত্র চ শ্মিতাবলোকং গশ্যস্তীত্যর্থ; ॥ ২৭ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী | ] 

মধুবনং স্তত্বা দ্বারকাং ম্মরস্ত্য আহুঃ। অহো! কুশস্থলী দ্বারক1 হর্ষশস ইতি 
লোঁকরীত্োবোক্তিঃ নতু সিদ্ধান্তরীত্য। ম্ঃশবেন বৈকুীভিধানং ঝ|।- যদঘত্তঃ 
যৎপ্রজাঃ যত্রত্যাঃ প্রজাঃ। স্বপতিং কৃষ্ণম্ অনুগ্রহেণৈব ঈষিতং প্রেষিতং সর্ব- 
স্খদানার্থং অন্তঃপুরাৎ হস্তিনাপুরাদিস্থলাদব! প্রস্থাপিতমিত্যর্থঃ। যদ্ধ! অনুগ্রহ 
এব ইষিত ইষ্ট যত্র তম্ অনুগ্রহ্মাত্রপ্রাপ্তযর্থমিভ্যার্থ: | অনুগ্রহোধিতষষিতি 
পাঠে স্বানুগ্রহার্থমুষিতং কৃতনিবাদং নৈতৎ স্বর্গেইস্তীত্যণথঃ 0২৭ ॥ টি 
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|ম্ভীগবতম্ 1. [১স্কংপ১০ অং। 
কার টি ছিল অর ছল উ 2 িী উট ক ৯৪ কিক 

[ প্রীধরস্বামী। ] 

হে সখি অন্ত গৃহীতপাণিভিঃ পত্ধীতিঃ ঈশ্বরোধ্যমেব নূনং জন্মাস্তরেষু 
সমর্জিতঃ। যন্িশ্নধরামূতে আশয়শ্চিভং যাসাং তাঃ সন্মোহং প্রাঞ্চা ইতি 
মনোহরত্বমুক্তম্ ॥ ২৮ ॥ 

[চূর্মিকা ।] 
অন্ত ৃ হীতপাণিভিঃ ররীতিনীশরঃ অয়ং সমচ্চিতঃ ॥ ২৮ ॥ 

[ প্রীজীবগোন্বামী । ] 0. 
নূনমিতি। অত্র পষ্টমহিষীণাং ভাগাশ্রাঘয়াপি নিজ হি 

পরমোতকরষ্টত্বমাস্বাদাভিজ্ঞতরত্বযায়াতম্ | যন্তামৃতন্ত মাধুর্যস্মরণে দেবা অপি 
মুহৃস্তি তন্মনুষ্োণাপ্যনেনা স্বাদ্যত ইতিবৎ | তন্মাত্বাসামেব সর্কোত্তমভাঁবতী। 
অত্র বিশেষজিজ্ঞাঁসায়াং গ্রীতিসন্দর্ডো দৃণ্তঃ ৷ স বৈ কিলায়মিত্যাদৌ পিবস্তি 
যাঃ সধ্যধস্ীমৃতমিতান্তে জ্ঞানবিবেকাদিপ্রকাশেন হি শাস্তরস এবোপৈক্রান্তঃ 
উপসংহৃতশ্চ শৃঙ্গারঃ | তেন চীন্ত বংসলেনেব মিলনে সঙ্কোচ এবেতি পরম্পর- 
মযোঁগ্যসঙ্গত্যা ভাসতে । অত্র সমাধীয়তে চান্টৈঃ স বৈ কিলায়মিত্যাদিক- 
মন্তাসাং বাক্যং নৃনমিত্যাঁদিকক্বন্তাসাম্। এবংবিপা বদ্স্তীনামিত্যাদি হতবাক্যঞ্চ 
সর্ধানন্দনপরমেবেতি ॥ ২৮ ॥ 

৮ [ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবন্তাঁ | ] . 
তত্রোজ্জলরসৌৎ্সুক্যবত্য আহুঃ। নৃনমন্ত গৃহীতপাঁণিভিঃ পত্থীভিঃ। য! 

অধরাূতং মুহুর্মৃঃ পিবস্তি বয়ং তবরুততাদুশব্রতাঃ সম্প্রত্যেব সৌন্বধ্যায়ুতমেব 
কিঞ্িদেব পিবাম ইতি ভাবঃ। কিঞ্চাম্মঃ কোটিগুণতোইপ্যধিকা অপি 
ব্রজন্ন্দরীভ্যঃ সকাঁশাঁদতিন্যুন। ইত্যাহুর্যদাঁশয়াঃ বন্িশ্নধরামূতে আশয়শ্চিত্তং 
যাসাং তথাতৃতা এব সত্যঃ সংমুমুহুঃ রাত্রৌ পীতচরশ্তাধরা মুতস্ত প্রাতঃম্মরণেহপি 
আননমুচ্ছাং প্রাপুঃ। নজানে পাঁনকালে তাঃ কীদৃশীং দশাং প্রাপুরিতি 
তাসাং প্রেমাধিক্যাদানন্নাধিক্যং দ্যোতিতম্ ॥ ২৮ ॥ 

সঞ্চিষ্ঠ যে সকল ভাগ্যবতী ইহীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, 
ভাহারা, নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে ব্রত, সান ও হোঁমাদি দ্বারা 
যথাবিধি এই ঈশ্বরেরই অর্চনা করিয়াছিলেন। হায়! 
ব্রজকিশোরীগণ যে অধরাম্বতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া সন্মোহ- 

| দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল্সেন, সেই অধরাম্ৃত ও তাহার! মুহুমুন্ু 

৮ পান করিতেছেন ॥ ২৮ ॥ 

ঈিরাসমিসিটী জনিত উপরি সত সি উট টা সি সির উর উট সি কা বিজি সি সি তি ও বি উর ইনি জ্বী টি হট দির 

সি স্টিম 

হাটি সি সিসি তি পরি সি সিসি সি সরি লি সসসিস্্ন 



১স্ব--১০ অং।]  শ্রীমন্তীগবতমূ। ৪১৭. 

যা৷ বীর্ধ্যশুক্কেন হ্ৃতাঃ স্বয়ংবরে 
প্রমথ্য চৈদ্য প্রমুখান্ হি শুক্ষিণঃ। 
প্রহ্যননসান্বান্হ তাঁদয়োহপর! 

যাশ্চান্ৃতা ভৌমবধে সহত্শঃ ॥ ২৯॥ 
_ এতাঁঃ পরং স্ত্রীত্বমপাস্তপেশলং 
নিরস্তশৌচং বত সাধু কর্বতে | 
যাঁসাঁং গৃহাঁৎ পুক্ষরালোচনঃ পতি- .. 

রন জাত্বপৈত্যান্ৃতিভিহ্দি স্পুশন্ ॥ ৩০ ॥ 
স্বয়ংবরে শুম্মিণঃ চৈদ[প্রমুখান্ হি প্রমধ্য বীর্য্যসুক্ষেন প্রহ্যন্সসান্থাম্বনৃতাদয়ঃ ঘ।ঃ হৃতাঃ, 

অপরাঃ যাঁঃ চ ভৌমবধে মহশ্রশঃ আহত ॥ ২৯ ॥ 

এতাঃ বত অপান্তপেশলং নিরন্তশৌচং স্ত্ীত্বং পরং সাধু কৃর্ববতে ৷ পতিঃ পুফরলোচনঃ 

আহতি।তঃ হৃদি স্পৃশন্ মাসাং গৃহাৎ জাতু ন অপৈতি ॥ ৩০ ॥ 

ূ [ শ্রীধরম্বামী |] , 

এতৎ প্রপঞ্চয়তি দ্বাভ্যাম্। বীধ্যং প্রভাব এব শুন্কং মূল্যং তেন। তুদ্সিণে! 
বলিষ্ঠান্। প্রদ্যয়ঃ সাম্বঃ আত্বশ্চ সুতা যাঁসাং রুল্সিণীর্জাশ্ববতীনাগ্লজিতীনাং 
তা আদয়ো যাঁসাং ০০৮ তাঃ। যাশ্চাপরাঃ। অপ্য শ্লোকসন্তোত্বর- 
শ্রোকেনান্বয়ঃ ॥ ২৯ ॥ 

[ চুণিক। |] ৰ 

অপি চ চৈদ্যাদীন্ গ্রমথ্য রিররিতি: রুক্রিণ্যাদয়ঃ জ্রিয়ঃ ধস্তাঃ ॥২৯|। 

এই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংবরকালে শিশুপাল প্রভৃতি প্রচণ্ুপ্রভাব 
ক্ষ্রিয়গণকে বিদ্রাবিত করিয়া! বীর্য্যগুন্কে ধাহাঁদিগকে হরণ 
করিয়াছিলেন, সেই গ্রদ্যন্সপ্রসৃতি রুক্মিণী এবং সাম্বজননী 
জান্ববতী ও আম্বমাঁত1 নাগ্রজিতী প্রভৃতি, আর নরকাস্রের 
নিধনসময়েও অপর যে সহস্র সহস্র মহিলাকে স্বপুরে লইয়া ॥ 

% আগিয়াছিলেন, ইহীরাই কেবল,_যাহীতে স্বাধীনতা নাই, 4 

৫৩ 



টিভি 

৪১৮ জমন্ভাগবতম্।. (১২১৭ সং 
সামিনা এসির 

ঞ পক 

| | শ্রীধরস্বামী |] 

এতাঃ স্্রীত্বমেব পরং কেবলং সাধু শোভনং কুর্বতে। অপাস্তং (গতং) 
পেশলং ভদ্রং শ্বাতত্ত্ং যন্মাৎ। নিরম্তং শৌচং শুচিত্বং যস্মাৎ। তথাভূতমপি | 
জাতু কদাচিদপি নাপৈতি ন নির্শজ্ছতি। আহতিভিব্যবহারৈঃ যদ্বা পারি- 
জাঁতাদিত্'য্বন্থাহরগৈহ্বদি ্পৃশন্ আনন্দয়ন্ ॥ ৩৭ ॥ 

[ চূর্ণিকা ।] 
যতঃ তাসাং গৃহাঁৎ ভগবান্ ন গ্চ্ছতি ॥ ৩০ ॥ 

[ শ্রীজীবগ্গোম্বামী 1] ৃ 

যা ইতি যুগ্মকম্। তত্র এতা৷ ইতি এত| এব নান্ত। ইত্যর্থঃ। স্ত্রীত্বং স্ত্রীজাতিঃ। 
সা চ ্রীুক্সিপ্যাদ্যবরতজ্জাতিভেদত্বেনৈবাত্র গৃহীতা।. অপাস্তপেশলত্বা্দিকং 
হি তজ্জাত্যন্তরাশ্রয়ং নতু শ্রী।রুক্সিণ্যাদ্যাশ্রয়ং তাভিস্তাসামপি সাঁধুত্বকরণাৎ। 
ততশ্চান্তাং তত্তদ্দৌষযুক্তাং স্ত্রীজাতিমপি যা নিজকীন্ত্যাদিন। শুদ্ধাং কৃর্ববস্তীত্যর্থঃ। 
তাঁপাং তত্বদ্দোষরহিতসর্বগুণালস্কতত্বে তদবরাসাং সাধুত্ববিধানে চ হেতুমাঁহ 
যাসামিতি। স্বয়ং তথাবিধোহপি আহতিভিঃ প্রেয়সীজনোচিতগুণসমাহারৈর্ধ। 

এবজ্ছদি ম্পৃশন্ মনস্তাসজ্জন্ যাঁপাং গৃহাঁদপি ন জাত্বটৈতীতি । তম্মাদত্রাপি 
'বীভৎসসঙ্গতিঃ পূর্ববন্ধাখ্যেয়া ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ 

২৯ [ প্রীবিশ্বনাথচক্রব্তাঁ। ] 

*' উক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি দ্বাভ্যাম্। বীর্ধ্যং প্রভাব এব শুল্কং মূল্যং তেন। 
শুন্সিণঃ বলিষ্ঠান্। প্রছ্যয়ঃ সাম্বঃ .আখশ্চ সুতা যাসাং তা রুক্সিণীজাম্ববতী- 
নাগ্ীজিত্যঃ তা এব আদয়ে! যাঁসাং সত্যভামাদীনাং তাঁঃ ॥ ২৯ ॥ 

অপাস্তং পেশলং ভত্রং স্বাভন্ত্যং যন্মাৎ নিরস্তং শৌচং শুচিত্বং যন্মাৎ তথা- 
ভূতমপি। জাতু কদাচিদপি নাপৈতি ন নির্গচ্ছতি। আহ্তিভিঃ পারিজাতাদি- 
প্রিয়বন্া হরণৈঃ হুদি স্পূশন্ আনন্দয়ন্ ॥ ৩০ ॥ 

শুচিতা নাই,__সেই নারীম্বভাবের সৌন্দর্য্য বিধান করিতে- 
ছেন। প্রাণপূতি কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ কদাপি ইহাঁদিগের গৃহ 
হইতে 'বহির্গত. হয়েন না, দিবানিশি কেবল উপহারাদি 
লইয়া ইহাদিগের চিদ্তবিনোদনেই ব্যাপূত রহিয়া- 
ছেন ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ | 



১ ১০ অং।.] প্রীমভাঁগবতমূ। :-  *:৪১৯ 
৯ পাইন রিং তি রি এছ ছি ৮ এছ সি এ ক বুকের কা ক্র পা 

এবংবিধা বদস্তীনাং স খিরঃ পুরযোধিতার্ম্”। 
নিরীক্ষণেনাভিনন্দন্ সশ্মিতেন যযো হরিঃ ॥ ৩১ ॥  - 
অজাতশত্রঃ পৃতনাং গোপীথায় মধুদ্ধিষণ |. 
পরেভ্যঃ শঙ্কিতঃ স্নেহাৎ প্রাযুঙ্ক্ত চতুরঙ্গিণীমৃশ। ৩২ 

সঃ হনিঃ বদস্তীনাং পুরযোধিতাম্ এবুংবিধাঃ গিরঃ সম্মিতেশ নিরীক্ষণেন অভিনশ্মন 

যযোৌ ॥ ৩১ 1 

অজাতশত্রঃ স্নেহাঁং পরেভ্যঃ শঙ্কিত; (সন্ ) * ধুদ্িয, গোপীঘায় চতুরজিণীং পৃভনাং 
শুযুওক্ত | ৩২ ॥ রঃ 

[ ্রীধরস্কামী | ] 

এবংবিধাশ্চিত্রা গিব* স্মিতেন নিরীক্ষণেনাভিনন্নন্ ভরির্ধো ॥ ৩১ ॥;। স 
৫ ॥ 

[ চুণিক1। ] 

এবং গদস্তীঃশন্ত্রীঃ প্রত্যবলোকনেন আনন্দয়ন্ হরিরযৌ ॥৩১॥ পীবীরা- 

 শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা |: 

নিরীক্ষণেন শাস্তিরতিমতীঃ সম্মিজেন উজ্জলরসভাব্লবতীরভিনন্দন্ ॥ ৩পর্থম: 

প্রীহরি সন্মিত নয়ন-নিক্ষেপে, সংলাপ-পরাঁয়ণ পুরম হিল।- 
গণের এই প্রকার বিচিত্র বচনাঝলীর অভিনন্দন করিতে'করিতে 
দ্বারকাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ 

যুধিঠির অজাতশক্র হইলেও, ভগবানের প্রতি স্েহাতি- 
শয় নিবন্ধন,*পাঁছে শক্রগণ হইতে শ্রীকৃঞ্চের কোন অনিষ্ট 
ঘটে, এই আশঙ্কায় অভিভূত হুইয়! পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ বে 
সাক্ষাৎ বিপুলবিক্রম মধুদৈত্যের নিহস্তা, একথা একবারও - 
তাহার হৃদয়ে উদিত হুইল ন!। তিনি ভগবানচক রক্ষ। করিয়। 
লইয়া যাইবার জন্য তাহার সমভিব্যাহারে দির সেনা 
প্রেরণ করিলেন ॥ ৩২ ॥ 
৮ শিম পি 

রি 
০৯০০, 

পি লি সি তি সি এরি টসে শোসি কপ শি ৩০ এছ লালো হস্ এ কি বইহি। হরি 

গু স্ 



চার ক 

৩ 85 ছু 

সকার কেক কেক বরকে কি কাত ক 

৮ গু 

৪8২৩ * শ্রীমপ্ভাগবতমূ | [১ স্কং--১০ অং। 
ণী 

রর শ 

শশা নি সিএ লো, লো লি লাশ লট পা লীলা পা পা বি লি লা সি লস ক ক কেক কেক 

দ্ 

পতি কি 

অথ দুরাঙগতান্ শৌরিঃ কৌরবান্ বিরহাতুরান্।, 
ূ সঙ্গিবর্ত্য দৃঢ়ক্সিপ্বীন্ প্রায়াৎ স্বনগরীং প্রিয়েঃ ॥ ৩৩ 

অথ শৌরি: (কু: ) দৃঢকসিগ্ধান্ বিরহাতুরান্ দুরাগতান্ কৌরবান্ সন্গিবনত্য প্রিয়ৈঃ 
( সহ) শ্বনগরীং প্রায়াৎ ॥ ৩৩। ্ 

[ শ্রীধরস্বাশী।] 

মধুদ্িষোহপি জোপীথায় রক্ষণায় ক্পেহাৎ পরেভ্যঃ শক্রভ্যঃ শঙ্কিতঃ সন্ 
প্রাধুঙ্ক্ত হস্তযশ্বরখপাদাতং সেনাঙ্গং স্তাচ্চতুবিধম্ ইত্যেবং চতুরঙ্গিণীং পৃতনাং 

-'সেনাম্ ॥৩২॥ এ 
পাণ্ডোঃ কুরুবংশজত্বাৎ পাঁওব! অপি কৌরব। এব তাঁন্। প্রিক্সৈরুদ্ধবাঁদিভিঃ 

যা। ৩৩ ॥ 
সা চ 
হিতজ্জা [ চুর্ধিক। 1] 
মা ধ্শঃ শত্রভ্যঃ শঙ্কিতঃ সন্ হরয়ে সেনাং দদৌ ॥ ৩২ ॥ 
টির তিখ টরগিতার পাওবানিবর্ত্য ॥ ৩৩ ॥ 

বসি 
ভতমঃ ৮ [ শ্রীজীবগোস্বামী ।] 

_ তত্র রাজ্ঞঃ প্রেমমহিমানমাহ। অজাতশক্ররপি পরেভ্যঃ শঙ্কিতঃ | মধু- 
ধাংপি গোপীথায়। তত্র হেতুঃ স্নেহাদিতি। এবটমশ্বধ্যজ্ঞানস্ত ছুর্বলত্বং 

বোঁধিতম্। এবং শ্রীবলদেবাদিযু তথা দর্শনা ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ 
শিকল 

[শ্ীবিশ্বনাধচন্রবর্তী |) 
গোপীথায় রঙ্গণাঁয় ॥ ৩২ ॥ 
কৌরবান্ পাগুবাঁন্ ॥ ৩৩ 

অনন্তর ভগবান দেখিলেন, পাগুবগণ স্থদৃঢ় স্নেহপাশে 
ংবদ্ধ ও বিরহভয়ে কাতর হইয়া তাহার সহিত বছুদুর 

আগমন 'করিয়াছেন। তখন তিনি সন্ষেহ সম্ভাষণে তাহা- 
দিগকে বিনিরৃভ করিয়া প্রীতিভাজন উদ্ধবাদির সহিত 
ম্বনগরী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩॥ নু 



0458 
হাত ও 

খা ১১, অং।]  " শ্রীমস্তাগবতম্। ৪২৯ ) 
1 

& 

কুরুজাঙ্গলপাঞ্চালান্ শূরসেনান্ সযামুনান্। - ৃ 
ব্রহ্মাবর্তং কুরুক্ষেত্র ম্ম্ান্ সার্বতানথ ॥ ৩৪ ॥ - 
মরুধন্থমতিক্রম্য সৌবীরাতীরয়োঃ পরান্। 
আনর্ভান্ ভার্গবোপাগাচ্ছান্তবাহো মনাথিতুঃ ।৮৩৫ ॥ 

অথ কুরুজাঙ্গলপাঞ্চালান্, সযামুনান্* শ্রসেন।ন্, ব্রহ্গাবর্তং, কুরুক্ষেত্র, মত্ন্তান্, সার- 

স্বতান্, ॥ ৩৪। 

মরুধস্বং (চ) অতিক্রম্য, (হে) ভার্গব! বিডুঃ মাক শাস্তবাহঃ (সন্) সৌনীরাভীরক্কঃ 
পরান্ আনর্ভীন্ উপাগাৎ ॥ ৩৫ ॥ 

[ শীধরম্বামী। ] 

কুরক্ষেত্রং কুর'দেশাস্তর্তমেব ৷ ক্রমোহত্র ন বিবক্ষিতঃ ॥ ৩৪ ॥ 
মরুদিরদকে1 দেশ । ধন্বোহলোদকঃ। আনর্ভাথো। ঘ্বারকাপ্রদেশঃ1 স 

বিভূঃ উপাগাৎ প্রাপ্তঃ। হে ভাগব। মনাগীষৎ শ্রান্ত। বাহ যন্ত সঃ ॥ ৩৫ ॥ 

[চুণিকা।] 
ততঃ কুরুজাঙগলপাঁালশূরসেনব্ধা বর্তকুরুকেত্রমৎস্যসার-্বতমরুসৌবীরা- 

ভীরান্ দেশীনতীত্য আনর্ভঁসমীপে প্রাপ্তঃ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫.॥ 

*[ প্রীজীবগো স্বামী | ] 
কুকজাঙ্গলেতি যুগ্মকম্ । অত্র পঞ্ছানমতিক্রম্য গমনং তত্তপ্লিজজনমিলনার্থম্। 

শূরসেনগগমনং শ্রীবৃন্দাবনাদিদিদৃক্ষয়ৈব ॥ ৩৪ | ৩৫ ॥ | | 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী। ] 

কুরুাঙ্গলেত্যাদে ক্রমে! ন বিবক্ষিতঃ ॥ ৩৪ ॥ 

ভৃগুনন্দন ! টু বিশ্ববিভূ শ্রীকৃষ্ণ কুরু-জ | 
পাঞ্চাল, শুরসেন, ব্রন্মাবর্ত, কুরুদেশান্তর্গত ৯৯: 
মস্ত, সারস্বত এবং নিরুদক ও অল্লোদক নান! দেশ একে 
'একে অতিক্রম করিয়া, অবশেষে সৌবীর ও আভীর দেশের 
পরবর্তী আনর্ভনামক দ্বারকাপ্রদেশে সমুপস্থিত হইলেন । 
তৎকালে তাহার রথবাহুক অশ্বগণ ঈষৎ শ্রাস্তিবোধ করিতে 

ছিল ॥ ৩৪ ॥৩৫॥ 
টি ও 

ষ্ 

? চি 



০০ 

৪২২. জ্ীমন্ভাগবতম্ [ ১ ক্কং--১০ অং। 

তত্র-তত্র হ তত্রত্যৈহ্রিঃ . প্রত্যুদ্যতাহ্ণঃ | 
সাঁয়ং ভেজে দিশং পশ্চাদগবিষ্ঠো গাং গতস্তদা ॥ ৩৬ ॥ 

হরিঃ তত্র তত্র হ তত্রতোঃ প্রত্যুদ্যতাহণঃ (স্ন্) সায়ং পশ্চাৎ দিশং (পশ্চিমাশদিশং ) 
ভেজে | তদ। গবিষ্ঠঃ (হবরগস্থঃ হুর্যাঃ ) গাম্ (উদকং) গতঃ। [ অথবা 1--তদ। (হরি: ) সায়ং 

'জাতে) গবিষ্ঠঃ (ভঁমৌ স্থিতঃ, ততঃ ) গাং জেলাশয়ং) গতঃ (সন্) পশ্চাৎ দিশং (সন্ধ্যাং) 
ভেজে (উপাফিতবান্)॥ ৩৬ ॥ ত 

ইতি শ্রীমস্তাগবতে মহাঁপুরাঁণে পাঁরমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াঁসিক্যাং 
প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে শ্রীকষ্কদ্বারকাগমনং নাম 

দশমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥ 

[ শ্রীধরস্বামী |] 

তত্র তত্র দেশে তত্রত্যের্জনৈঃ প্রত্যুদ্যতানি নিবেদিতানি অর্থণানি উপায়- 
নানি যট্যৈ সঃ। সায়ম্ অপরাহে পশ্চাদ্দিশং পশ্চিমাং দিশং ভেজে প্রাপ্তঃ | 
তদ| চ গবিষ্ঠঃ স্বর্ণস্থঃ সুর্য্যে। গামুদকং গতঃ প্রবিষ্টঃ অন্তং গত ইত্যর্থঃ অস্ত্যো 
ব। এষ প্রাতকদেত্যপঃ সঙ্জং প্রবিশতীতি শ্ররতেঃ। যদ্ব৷ তদ। সাঁয়ংকালে জাতে 

রথাদবতীর্য্য গবিষ্ঠঃ ভূমৌ স্থিত: ততো গাং জলাশয়ং গতঃ সন্ পশ্চাদ্দিশং 
সন্ধ্যাং ভেজে উগ্নাসিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ | 

ইতি শরীমস্ভাগবততাবার্থদীপিকায়াং প্রথমস্কন্ধে দশমোহধ্যায়ত ॥ ১০ ॥ 

«  [শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তাঁ )] 
মরুপিকদকো! দেশঃ | ধন্বঃ অল্পোদকঃ। আনর্ভান্ দ্বারকাপ্রদেশানু। হে 

ভার্গব | মনাক্ ঈষ্ৎ শ্রাস্তা বাহ যস্ত সঃ ॥ ৩৫ ॥ | 

তিনি যখন তে দেশ দিয়া গগন করিতেছিলেন, তখন 
সেই সেই স্থানের অধিবাঁসিগণ তীহাকে বিবিধ উপহাঁর- 
সামগ্রী নিবেদন করিতেছিল | তিনি এ সকল উপহার গ্রহণ 
করিতে করিতে অপরাহ্র্নময়ে পশ্চিবর্দীভমুখ হইয়া ঘ্বারকাঁর. 
সঙ্গিধানে সমুপস্থিত হইলেন । স্বগৃষ্থ সুর্ধ্যদেবও দেখিতে 
দেখিতে সাগরজলে প্রবেশ করিলেন । 'তদ্দর্শনে তিনি রথ 
হইতে ভূতলে অবতরণ পূর্বক নিকটবর্তী জলাশয়ে গমন 
করিয়! সন্ধ্যাবন্দনায় প্রকৃত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের ঘবারকা-গমন নামক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত । 

হু প্র 

নর ৪ ্ । 



১ স্কং--১০ অং।] শ্ীমন্ডাগবতমূ। 

' [দীপনী |] রি 
অস্ভো ব| এষ প্রাতরুদ্বেতীতিশ্রুতেরয়মর্থঃ_-সাগরতীরস্থজনৈঃ প্রাতঃ নুর্যাঃ সাগর+দুদে 

তীতি লক্ষ্যতে অন্ত্সময়ে তন্সিক্নেব, প্রবিশতীতি লক্ষাতে ॥ যদ্থেতি। নায়ং পক্ষঃ পূর্ববপক্ষ- ৃ 

স্যাস্বরসত্বেনোক্তঃ। অপিতু ক্লেধেগার্ঘদ্বয়মপি প্রকৃতমুক্তসিতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥ 

[হূর্নিক।। ] ক 

তত্রতৈযৈঃ জনৈঃ তত্র তত্র পুঁজিতঃ সন্ রখাদবতীর্যা সায় নন্ধ্যামুপাসিত- 
বান্ তাবৎ হৃর্ষ্যোইপ্যস্তং গত ইতি ॥ ৩৬ ॥ 

ইতি জীমন্ভাগবত প্রথমন্ন্ধচূণিকায়াঁং দশমো হধ্যায়১'॥ ১০ ॥ 

'[প্রীজীবগোথামী |] 

সায়মিতি | পশ্চাভদনস্তরং সায়ং যস্মিন্ দিনে চলিস্ম্তটল্লব দিবসম্তান্তে 
দিশং দ্বারকা গন্তব্যবাষ্ঠাং ভেজে ইত্যর্থঃ। এবং রস্ত 'শৈত্বং দর্শিতম্। অতএব 
ভার্গবেত্যান্চর্য্েণ সম্বোধনং মনাক্ শ্রাস্তবাহ ইতি চোক্তম্। তত্র তত্রহ 
তত্রাত্যৈহরিঃ "পত্যুদ্যতার্থণ ইত্যত্রাশঙ্কতে-_ননু শুরসেনযামুনান্তর্ণতবৃন্দাবন-' 
স্থানাং শ্রীমন্নন্দ্রীদীনাং মিলনাদিকং বিশিষ্য কথং ন বর্ণিতং তত্রাহ। স এব 
গবিষ্ঠো গোপাললীলঃ সন্ তদ দস্তবক্রবধানস্তরং *গাংগোকুলমেব গতঃ। 
.তদপ্রকট প্রকাশে তৈঃ সার্ধমপ্রকটং স্থিত এবেত্যর্থঠ। গ্রকটেন শ্বপ্রকাশেন 
প্রকটততপ্রকাশবিশেষদর্শনকৌতুকার্থণেব তদ! তত্র গমঞ্গমিতি ভাঁবঃ। তদিদং 
শ্রীকুষ্ণসন্দর্ভে বিবৃতমন্তি ॥ ৩৬ ॥ 

ইতি শ্রীমন্ভাগবত প্রথমন্ধন্ধন্ত প্রীজীবগোন্বামিকৃতক্রমসন্দর্ভে দশমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥ 

 শ্রীবিশ্বনাথচক্র বন্তা । ] 

নন্ু হস্তিনাপুরাৎ দ্বারকামার্গেণৈব তে দেশাঃ সম্ভবস্তীত্যত আহ। তত্র- 
ত্যৈস্তত্বদ্দেশতবৈত্ক্তৈস্তত্র তত্র দ্বারকা মার্গে আগত্য প্রত্যুদ্যতাঁনি নিবেদিতানি 
অর্থণানি উপায়নানি হ্বশ্বদেশনয়নার্থং যশ্রৈ সঃ। তেন ততত্তক্রয়নেশ্রথপুরণার্থং 
তত্তদ্দেশং গন্বা। গদ্বৈব তত্র তত্রৈকৈকানি দিন্ননি স্থিত! পুনর্বর্জান্ুসসারেতি 
ভাবঃ| দারমপরাহে পশ্চাঁদ্দিশং স্বারকা গ্রদেশং ভেজে প্রাপ্তঃ। তদা গৰিষ্ঠঃ 
হুর্য্যোহপি গাং গতঃ পশ্চিমসমুদ্রজলং প্রবিষ্টঃ ॥ ৩৬ ॥ 

ইতি সারার্থদর্শিল্তাং হবিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। 

: প্রথমে দশমোহ্ধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ মতাম্॥ ১৭ ॥ 



০ এ 

লপ-....০০০০০০০০০০০০০ টিক কথ 
পচা মি 

ঙ 

একাদশোবধ্যায়ঃ | 

, সৃত উবাচ।' 
আনর্ভান্ স উপব্রজ্য স্বদ্ধান্ জনপদান্ স্বকাঁন্। 

দধ্ো। দরবরং তেষাঁং বিষাদং শময়ন্নিব ॥ ১ ॥ 
সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্ৃদ্ধান্ ন্বকান্ জনপদান্ আনর্ত।ন্ 08 তেষ।ং বিষাঁদং শময়ন্ ইব 

দরবরং দখ্ো ॥ ১॥ 

[ শ্রীধরম্বামী |] 

আনর্তৈঃ স্য়মীনস্ত পুরীং নিধিষ্ত বন্ধুভিঃ। 
একাঁদশে রাতিঃ সম্যক্ যাদবেজ্ত্স্ত বর্ণাতে ॥ 
উৎসবৈরুচ্চলৎপৌরমুদঞ্চদ্ধবজতোরণম্। . 
উল্লসদ্রত্বদীপালি শুপুরং প্রভৃরাবিশৎ ॥ ০ ॥ 

হবদ্ধান্ সমৃদ্ধান্। দরবরং পাঞ্চজন্তং শঙ্খং দশ বাদিতবান্॥ ১॥ 

পতন 

[ দীপনী । ] 
ছু 

ও | ১৮০৬ ॥ 

[চুরিকা |] " 
* স্থুত উবাচ। ততঃ ভগবান আনর্তদেশান্ প্রাপ্য তত্রত্যানাং বিষাঁদং 

শময়ন শঙ্খং দো ॥ ১ ॥ 

[ শ্রীজীবগে।ম্ম।মী 1] 
৩ || ১ ॥ 

একাদশ অধ্যায়ে আনর্তদেশবাসী গ্রজাগণ কর্তৃক সুয়মান হইয়া বন্ধুবর্গের 

'সহিতি শ্রীকষ্ণের-দ্বারকা প্রবেশ ও তাহার সম্যক্ রতি বর্ধিত হইতেছে। 

ীকষ্জ আনর্ভনামক স্বীয় স্থসম্বদ্ধ জনপদের উপকে 
উপস্থিত হুইয়] স্বীয় শুভাগমন সুচন! দ্বারা তৎপ্রদেশবাসী 

 প্রজাবর্গের বিষাদ্' উপশমিত করিবার নিমিতই যেন শঙ্- 
শ্রেষ্ঠ পাঞ্চজন্থা ধ্বনিত করিলেন ॥ ১॥ | 

44০৭ 

্ নখ । স্্ 



গস টি 

৮ ১্*--১১অং।]  * শ্ত্রীস্ভাগবতম্। 
চে 

১ নিস ক রি সিপিএ ক রি 

| স উচ্চকাঁশে ধবলোদরে। দরো-. 
ইপৃযরুক্রমস্াধরশোণশোণিম। | 
দাখায়মাঁনঃ ররকঞ্জসম্পুটে 

বথান্্বণ্ডে কলহংস উৎস্বনঃ ॥৭॥ . “ 
করকঞ্জসম্পুটে দাগ্ায়মানঃ ধবলোদ্ঃ অপি উর্রক্রমন্ত অধরশোণ-শোণিমা- সঃ দর$ ? 

অজধণ্ডে উৎ্স্ঘণঃ কলহংসঃ যথা, 4 তথা ) উচ্চকাশে ॥ ২॥ ০০ 
বা স্প্রি সি 

| [গ্রাধরন্বামী |] 

সইতি। উচ্চকাঁশে অতিশয়েন শুশুভে। দরঃ শঙ্খঃ। কথৃতো দরং 
করকঞ্জসংপুটে দাঁখ্ায়মানঃ আপূর্যমাণঃ (বাদ্যমীনঃ)। ধবলম্ উদরং যস্ত সঃ। 
তথাপি উরুক্রমন্ত কৃষ্ণম্তাধরস্ত যঃ শোণগুণস্তেন শোণিমা যস্ত সঃ। কথমুচ্চকাশে: 
অজণ্ডে রক্তকমলমমূহে কলহংসো রাজহং স-উচ্চকাঁশে যথ: তথৎ ॥ ২॥ 

[ চুণিক।] 

স দাখ্যায়মাঁনঃ শঙ্খঃ ভগবতঃ করকঞ্জসংপুটে সশব্দে! হংস ইব শুশুভে !২॥ 

[শ্রীজীবগোশ্বামী | 

স বীর ইতি পদ্যং চিৎ্স্রথেন ব্যাখ্যাত্মন্তি ॥ ২ ॥ ৩॥ 

[ শ্ীবিশ্বন[থ, ক্রবত্তী |] 
একাদশে স্ততঃ কৃষ্ণঃ আনর্তেঃ স্বপুরং গতঃ | 
বন্ধুভির্মিলিতঃ কান্ত! অধিনোদিতি বর্ণ্যতে ॥  ॥ , 

দরবরং পাঞ্চজন্তং শঙ্খম্।. ইবেতি দাক্ষাদর্শনং বিনা সম্যগৃবিষাদস্ত 
শীস্ত্যন্নৎপত্তেঃ ॥১॥ রী 

স দরঃ শঙখঃ উচ্চকাশে শোঁভতে ন্ম। অধরন্ত শোণেন গুণেন শোণিম! 
যস্ত সঃ। দাখাপ্যমানঃ অতিশয়েন বাদ্যমানঃ। অজষণ্ডে নিন ইতি 
চতুর্ভিঃ কটরধৃতত্বাৎ ॥ ২॥ 
কত 

শ্রীকৃষ্ণের. করকমল-সম্পুউস্থিত. এ ধবলোদর শঙ্খ পুন্- 

পুন বাদিত ও তদীয় অধররাগে স্থরঞ্জিত হইয়া রক্তপত্মসমূহ- 
মধ্যে কলরবকারী (রক্তচঞ্চু ) কলহংসের ন্যায় নিরতিশয় 

চটি পাইতে লাগিল ॥ ২॥. ক 

। 

হু 

ষ্ 

৬ ৯ সা তা ধর্ত ই সিগা ছল নি আট সিল উরি সিট সালা ভা খ্ি ৬ম্প পাান্ত৩ তত পারত পাপা পাতি পাশা সাপটা আিস্পিস্পি তা? দল স্প্লাা 

রং ্ ০ 

স্ 

৫৪ 



ক ৪২৬. অ্রীমনীগবতম্।, [১১১ অং। 

তমুপশ্রন্ত্য নিনদং জগত্য়ভয়াবহুমূ। 
প্রত্যুদ্যযুঃ প্রজাঃ সর্ব ভর্তৃদর্শনলালসাঁঃ ॥ ৩ ॥ 
তত্রোপনীতবলয়ে! রবের্দীপয়িবাদৃতাঃ। 
আগ্রারাষং ধুর্ণকামং নিজলাভেন নিত্য ॥ ৪ ॥ 
শ্রীভ্যুৎফুল্লমুখাঃ প্রোচুহর্ষগন্গাদয়া গিরা । 
পিত্রং সর্ধস্থহৃদমবিতারমিবার্ভকীঃ ॥ ৫ ॥ 

সর্ববাঃ প্রজাঃ তিনি তং নিনদস্ উপশ্রত্য ভর্তৃদর্শনলালযাঃ (সত্যঃ ) প্রত্যু্- 

যযু$ ॥ ৩1 
(ততঃ সর্ববাঃ প্রজীঃ) আদৃতাঃ (পরমাধরযুক্তাঃ সত্যঃ ) তত্র ( তশ্মিন্ ্রীকৃষে) রবেঃ 

দীগম্ ইব উপ্ণনীতবলয়ঃ (বতৃবুঃ। ততঃ) প্রীত্যুৎফুল্মুখা; €সত্যঃ), নিত্যদ! নিজলাভেন 

পূর্ণকামম্ আস্মারামং সর্ববহহৃদম্ অবিতারং (তম্), অর্ভকাঃ পিতরম্ ইব হর্ধগদ্গদয়! গিরা 

প্রোচুঃ1 ৪ ॥ ৫ ॥ 

ওলি সি টা 

[ শ্রীধরক্থামী। ] 
জগতো যত্তয়ং তন্ত ভয়াবহম্। প্রত্যুদ্যবুঃ প্রত্যুজ্গুঃ। ভর্ভূদর্শনে লালসা 

ৃ ৪৯৪: যাঁসাং তাঁঃ॥ ৩॥ 

|. ". [চুর্ণিক(।] 
তঙ্নিনাদং শ্রুত্বা ভগবদ্দর্শনোত্স্থকাঃ প্রজাঃ প্রত্যুজ্জগাত ॥৩ ॥ . 

- ্রীবিঙবনাৎচন্রবর্তী |] 
জগতে! যদ্তয়ং তস্য ভয়মাবহতি তম্ ॥ ৩ ॥ 

জগতের তয়কারণ ভয়ও যাহা হইতে ভীত হয়, তাদৃশ 
শঙ্খ-নিনাদ শ্রবণ করিয়। প্রজা! সকল ভর্তৃদর্শন-লালসায় 
প্রীকৃষ্ষের প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥ ৩॥ 

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মীরাম ও পরমানন্দ-নিজস্বরূপ-লাভে 
নিত্য পূর্ণ কাম হইলেও প্রজা সকল আদর পূর্বক সূর্য্যের 

। উদ্দেশে দীপদানের ন্তায় তাহার নিমিত্ত বিবিধ উপায়ন 
আনয়ন করিতে লাগিলেন, এবং বালকগণ যেরূপ পিতার 
সহিত আলাপ করে, তন্দ্রপ' গ্রীতি প্রফুল্ল বদনে হর্ষগদ্গদ 

চা 
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নতাঃ স্ম তে নাথ সদাজ্যিপঙ্কজং 

বিরিঞ্চবৈরিক্্যন্ুরেন্্রবন্দিতমূ। 
পরাঁয়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং 

ন যত্র কালঃ ভবেৎ পর্রভূঃ ॥ ৬॥ 

(হে) নাথ! যত্র( অভ্বিপস্কজে ) পরঞভ্ঃ (অপি) কালঃ ন প্রভবেৎ; ; ইহ পর" ক্ষেমম্ 

ইচ্ছভাং পরায়ণং, বিরিঞ্চবৈরিষ্ণাহরেজ্রবন্দিতং তে (তৎ) অজ্বি পঙ্কজং পদ নতাঃ শ্া।৬। 

[কীধরম্বামী |] 

তত্র তস্মিন্ শ্ীরষ্ে উপনীতাঁঃ সমর্পিতাঁঃ বলয় উপায়নানি যাতিস্তাঁঃ। নিয়" 
পেক্ষেপি তশ্সিন্নাদরেণ সমর্পণে দৃষ্টান্তঃ রবেদ্দীপমিবেতি । পিতরমর্ভক1 ইব তং, 
সর্ধনুন্ধদমবিতারমৃচু রিত্যুত্বরেণানয়ঃ | নুহৃত্বেনৈব অবিতা। রং নতু কামেন। তত্র 
হেতুঃ আত্মারামম্। তত্রাশি হেতুঃ পরমাঁনন্ম নিজস্বরূগলাভেপ্নব পূর্ণকাঁমম্ ॥81৫॥ 
পানর 

* [চুণিকা |] 

ততঃ ভগবতে উপায়নানি দত্ব। প্ীত্যুৎফুল্লমুর্শীঃ সত্যন্তমাত্মারামমূচুঃ ॥81৫॥ 

* . [শ্রীজীবগোস্বামী |] 

তত্র শ্রীন্বারকায়াম্। রবেরুপহাঁররূপং দীপমাদুতবস্তো। ধন! ইৰেতার্থ;॥ ৪॥ 
এবং স্তত্যাদিকমপি তত্গ্রীণনতা মর্হতীত্যাঁহ প্রীত্যেতি। গিতরমর্ভকা ইবেতি 

ৃষটাত্তঃ। ত্য প্রীতাবসাধারণং .গুণবিশেষমপ্যাহ সর্বনু্বদমিতি। সর্বস্হাত্ে 
লিঙ্গম্ অবিভা'রমিতি। তথাহি তাদৃশস্ড রাজ্ঞঃ স্স্স্কাভিমানিগ্রীতিমৎপুন্রা- 
দু প্রীতিবিশেষোদয়ো যথা! দৃশ্ততে তথ! তেষু তং প্রীতিমস্তমিত্যর্থ;। এবং 
করতরদৃষ্টান্তেইপি ভগ্ীবতো ভক্তবিষয়িকা কৃপা যথার্থমেবোপপদ্যতে যে খলু 
সহজতত্গ্রীতিমেবাত্মনি প্রার্থয়মানা ভজস্তে তেভ্যন্তদ্দানযাঁথাধ্যস্তাবস্তক ত্বাৎ। 
তক্সাদক্তেবাননৃম্বরূপন্তাপি তক্তাবানন্দোললাস ইতি ॥ ৫ ॥৬॥ 

[গ্রীবিশ্বনথচত্রবর্তী । ] 
উপনীতাঃ সমর্পিতা বলয় উপ্ণায়নানি যাঁভিস্তথাভূতাঃ সত্যঃ। নিরপেক্ষে২পি 

তশ্শিক্নাদরেণ সমর্পণে দৃষ্টান্তঃ রবেদীপমিব (রবৌ দীপমুপনীয় রবিপূজকা 
ইৰেত্যর্ঘঃ) পিতরমর্ভক। ইব তম্ অবিতারং ০০৪ | উা়দাদণেন 
মাই আত্মারামমিতি ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ , 

'বাক্যে সর্বলোক-স্থহৃৎ ও নিখিল-লোক-রক্ষক ভগবান 4 
ভ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৫1 
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[1 [ ১ ্কং_+১১ অং। | 

ভবায় নস্তবং ভব বিশ্বভারন 

ত্বমেব মাতাথ সথন্ৃৎ পতিঃ পিতা । 
ত্বং সদৃগুরুর্নঃ পরমঞ্চ দৈবতং 
যন্তানুবৃত্যা কৃতিনো বভুবিম ॥ ৭। 

(হে) বিশ্বভাবন! ত্বং নঃ ভবায় তব। ত্বম্ এব নঃ মাতা, অথ হ্হৎ, পতিঃ, পিতা, 

তা । ত্বং পরমং দৈবতং চ। যন্ত (তব) অনুবৃত্তা। (বয়ং) কৃতিনঃ বড়ূবিম ॥ ৭1 

ঝা 

[.ভ্ীধরস্বামী $] 

কি্চুরিতাহ। নত| ইতি । বিরিঞ্ষোহ্ধা । বৈরিঞ্যাঃ সনকাঁদয়ঃ। হ 
"সংসারে পরং ক্ষেমমিচ্ছতাং পরায়ণং পরমং শরণম্| কুতঃ পরেষাং হ্ধাদীনাং 

প্রভূরপি কালো যত্র প্রভূর্ন ভবেৎ॥ ৬॥ £ ..। ৃ 

[চূর্ণিক1।] , 
তর্দ্যথ1 হে নাথ তে চরণারবিন্দং নতাঁঃ স্ম ॥ ৬ ॥ 

[শ্ীবিশ্বনাথচন্রবত্তা ।] 

বৈরিপযাঃ সনকাঁদয়ঃ। পরং পরায়ণং পরমাশ্রয়ম্। যত্র অজি পঙ্কজে 
পরেষাং ব্রঙ্ধার্দীনাং প্রভুরপি কালো ন প্রভবেৎ ॥ ৬॥ 

' প্রভো! ব্রহ্মা, তৎপুত্র সনকাদি খষি ও ইন্দ্র প্রভৃতি 
দেবতা রূন্দও আপনার পদারবিন্দ বন্দন1! করিয়। থাঁকেন। 
এই সংসারে যে কেহ পরম মঙ্গল প্রার্থন। করেন, আপনার 
এঁ পাদপন্মই ভ্রীহাদিগের একমাত্র আশ্রয় 1: কাল-ব্রহ্মাদে 
দেবগণের প্রভূ হুইয়াও আপনার চরণ-সমীপে স্বীয় এরভুত্ব 
প্রকাশ করিতে পারে না। আমরা আপনার এ চরণ-কমলে ৃ 
প্রণত হুইতেছি ॥ ৬॥ ৃ 

' বিশ্বভাবন ! আপনি আমার্দিগের মঙ্গল বিধান করুর। 
আগাদিগের মাতা, সুন্বৎ, পতি, পিতা ও সদ্গুরু--সকলই ৰ 
আপনি। আপনি পরমদেবত1। আপনার অনুগমনেই ( আগ. 
মনেই ) আমরা কৃতার্ঘহইলাম ॥ ৭॥ 

০০১ 
৪ পাপা টাকার (৯ পিষ্ট লতি রা রী আজ গা ৬০৮ ্ 



এইিবিিলিও অং।] ভীমন্তাগবতম্র র বহি 

অহো৷ সনাথা ভবতা ম্ম যদ্বয়ং 
ত্রৈপিষ্টপানামপি দূরদর্শনম্। 
প্রেমন্মিতনসিখানিরীক্ষণাননং 
পশ্যেম রূপং তব সর্বসৌভগম্ ॥ ৮ ॥ 

অহো ভবতা বয়ং সনাথাঃ ্ম যৎ (যম্'ৎ বয়ং) প্রৈপিষ্টপানাম্ অপি দুরদর্শনং প্রেমশ্িত- 

স্নিধনিরীক্ষণাননং সর্ধসৌভগং ত্রপংগশ্ঠেম ॥ ৮॥ ৪ 

[ধরশ্বামী | ] 
"অতো! ররর নান নোইম্মাকং ত্বং ভব। হে বিশ্বভাবন। অনুবৃত্যান্- 

গুমনেন ( অনুবৃতু্যাগমনেন ) কৃতিনঃ ক্কৃতার্ঘ৷ বভূবিম জাত বয়ম্ ॥ ৭ ॥ 
কৃতার্থত্বমেবাহুঃ | অহে! ভবত। বয়ং সনাথাঃ ম্ম.। যদন্মাতব কূগং পঙ্খেম। 

ত্রেপিষ্টপানামপি দূরে দনং যন্ত দেবানামপি ছুর্লভমিত্যথ,। প্রেম্ণ। যৎ শ্মিতং 
তদ্যুক্তং স্গিগ্ধং নিরীক্ষণং যম্মিন্ তদাননং দিন তক্জপম্ ৷ সর্বং সর্কোষু বা! 
আজেষু সৌভগং যন্মিন॥ ৮ ॥ 

০ 

[দীপনী।] 

»উদ্তবাঁয় উত্তমস্থিতায় যদ্ব! সম্ভতং নিজদর্শনগমৃদ্ধায়ে ইত্যর্থঃ ॥ ৭1৮1 

[ চুরি+ কা। ] | ৬. 

হে ভগবন্ নং মাতা স্থহং পতিঃ পিতা গুরুশ্চ ত্বমেবাসি ॥ ৭ ॥ 

| | [ শ্রীজীবগোম্বামী । ] 
ভবায় সম্ততনিজদর্শনসমুদ্ধয়ে ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ 

াাাাশ্স্টিপস 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবস্তাঁ | ] 

ভবায় ক্ষেমাঁয়। ভবঃ ক্ষেমে চ.সংসারে ইতি মেদিনী 1 ৭ ॥ 

অহো!! অদ্য.আপনি আমাদিগকে সনাঁথ করিলেন ।' 
কেন না, এক্ষণে আমরা, দেবগণেরও দুর্দর্শ এবং সপ্রেম*। 
হাস্ত-উল্লমিত নিগ্ধ-নিরীক্ষণ-স্থশোভিত বদন-মগুলে সম্বলঙ্কত 
আপনার এ পর্ধবাঞ্গস্থন্দর সুমধুর রূপ নিরতর দেখিতে | 
পাইব ॥ ৮॥ ৮. পি 



-$ 
শ্রীফন্াগবতমূ। . [১ ক্বং-১১ জং. 

কুরূন্ মধুন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া | 
তত্রাব্ঘকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্- 

' রবিং বিনাক্ষোরিব নস্তবাচ্যুত ॥ ৯॥ 
ভোঃ অশ্ুজাক্ষ ! বর্হি (যদ1) তবান্ হুহৃক্ষিদূক্ষয়। কুরূন্ (হস্তিনাপুরম্) অথ মধুন্ 

(মথুরামগ্ডলং) বা অপসসার; (হে) অচযাত! তত্র (তদ1) তব (ত্বদীয়ানাং) নঃ (অল্মাকং) 

ক্ষর্ণ; (অপি) অব্দকোটিপ্রতিমঃ ভবেৎ। রবিং বিন! অক্ষোঃ ইব ( দশা টি ভবতি) ॥ ৯ ॥ 

[ শ্রীধরস্গা'মী |] 

অর্ভকা1 ইব সকরুণমাঁহুঃ | যহি যদ1। ভে! অন্ুজাক্ষ] নো খা 
পাঁঠে ন ইত্যনাঁদরে যঠী অশ্মাননাদৃত্য।. অপসসার অপকায় জগাম। কুরন্: 
হস্তিনাঁপুরম। মধূন্ মথুরাং বা। তত্র তদা৷ রবিং বিনা আন্ধ্যাদক্কোর্যথ! এবং তব 
নঃ ব্বদীয়ানামন্মারমপীতারথঃ ॥৯॥ ১০ ॥ 

[ দীপনী।], 
মধূনিতান্তার্থঃ মধুরামগ্ডলমিতি । অনেন সান্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্ত তি দৌত্যকৈরিতি 

(১৭ ক্বং ৩৯ অং ৩৫ শ্লোং) যদত্ুরযানে বকষ্যনতি তন্ত সঙ্গতিরহা! ৷ ইতি বুধরঞ্জনী,॥ ৯--১৪॥ 

[চূর্নিকা।] | 
অহে! দেবানামপি দর্শনং রি তদম্মাকং সারি, অতো! বয়ং কৃতার্থাঃ 

ক্রু ॥৮॥ 
০০০ 

শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তা। ] 
উরপিষ্পানাং দেবানাম্ ॥ ৮ ॥ 

*  সুগুরীকাক্ষ ! আপনি যখন স্থহৃদূরন্দের দর্শনাভিলাঁষে 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনাপুরে অথবা মথুরা- 
মগুলে গমন করেন, তখন সুর্ষ্যের অদর্শনে অন্ধীভূত চক্ষুর 
হায় আপনার অদর্শনে আমাদিগের অন্ধতা ঘটে এবং ক্ষণ- 
মাত্র কালও €োটিবৎসরের সদৃশ ভূর্যাপণীয় হইয়া উঠে। 
'অচ্যুত! আমরা য়ে আপনারই । আঁপনাঁর বিরহ আমা- 
দিগের অসহ্য না হইবে কেন ! ॥ ৯॥ 



ও ১ স্কং--১১ অং]. জীমভাগ্বতম্ 

কথং বয়ং নাথ চিরোষিতে ত্ৃয়ি 

প্রসমনদৃষ্ট্যাখিলতাপশোষণম্। 
জীবেম তে হ্ন্দরহাসশোভিতম্ 
অপশ্যমানা বদনং মনোহরম্ ॥ ১০ ॥ 

(হে) নাথ! ত্বয়ি চিরোবিতে (সতি9) বয়ং, প্রসন্গদৃষ্্যা অখিলতাপশোধপং : হাস 

শোভিতং মনোহরং তে বদনম্ অপগ্ঠমানাঃ কথং জীবেম ॥ 5০ ॥ 

[ চূর্ণিকা 1) 

যদা ত্বং নঃ হিত! সুহন্দিদৃক্ষয়। গ্লাহক্ম. মথুরাঁং ব রঃ রা 'ক্ষণঃ 
অব্বকোটিতুল্যোহভূৎ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥* 

. [শ্রীজীবগোন্বামী |] 

যহ্ইীঁতি যদা যদেত্যর্থঃ তত্র তদ! তদা ক্ষণোৌহপি অবকে টিগ্রতিমে! ভবতি। 
তথা রবিং বিনা অক্কোর্ধাদৃষ্তান্ধ্যাবস্থ! তাপৃশ্তপি ভবতীত্যর্থঃ। নে! ভবানিতি 
পাঠে নোহম্মাকং স্বামী যো ভবান্ স ত্বমিত্যর্থঃ। তত্র মধূন্ মথুরাং বেতি 
ব্যাখ্যায় তদানীং তন্মগুলে স্থুহদে। ব্রজস্থা এব প্রকটা ইতি তৈরপ্যভিমতম্। 
তত্র যোগপ্রভাঁবেণ নীত্বা সর্বজনং হরিরিত্যত্র সর্বশব্দপ্রয়োগাৎ। বলভদ্রঃ 
কুরশ্রেষ্ঠ ভগবাঁন্ রথমাস্থিতঃ | সুহদ্দিদৃক্ষুরৎকঠঃ গ্রযযৌ 'নন্দগোক্ষুলমিত্যত্র 
গ্রাসিদ্বত্বাৎ ৯ ॥১০ ॥১১॥ ১২ ॥ ১৩। ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬॥ ৯৭॥ ১৮ ॥১৯॥ ২০॥ 

২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥-২৪ ॥ ২৫1 ২৬॥ , 
৮ 

[ ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তা |] 
ভো অন্থজাক্ষ। নো 1 ভবানিতি পাঠে নোহল্মান্ অনাদৃত্য। কুরুন্ হস্তিনা- 

পুরম্। মধূন্ মথুরামগুলং নন্দব্রজমিত্যর্থ; নতু মথুরাপুরীং তদানীং তশ্তাং 
সুহ্বদামভাবাৎ। তত্র যৌগপ্রভাবেণ নীত্ব! সর্বজনং হরিরিত্যত্র সর্বশবাৎ। 
তেন আগ্ান্ত ইতি দৌত্যকৈরিতি জ্ঞাতীন্ বে ব্রষ্মেষ্যাম ইত্যাদি যস্তগবুত। 
উক্ত ব্রজং প্রত্যাগমনং তৎ পাল্সাদিপুরাণেষু ্পষ্টং লদপি ( তদপি) স্ট্রীভাগ- 
বতে ত্বশ্সিননত্ৈব জ্ঞাপিত্। তদা! নস্তব ত্বদী়ানামন্মাকম্ ॥ ৯ ১০ ॥ 

নাথ! আপনি যদি চিরগ্রবাসী হয়েন, তাহা" হইলে, 
গ্রসন্নৃষ্টি দ্বার নিখিলতাঁপোপশমন এবং সুন্দর হাস্ঠে.স্থশো” 
ভিত আপনার এ মনোহয় বদন-কমলের অদর্শনে আমরা 

" কিরূপে জীবন ধারণ করিব !॥ ১০ ॥ 

(6*-২ 

? 



৪৩২ - ্ী্তাগবতম্। . [৯৯ অং) । 

ইতি চোদীরিত বাচঃ প্রজানাং ভক্তবৎমলঃ। 
শৃরীনোইুগ্রহং দৃষ্্য। বিতন্বন্ প্রাবিশৎ পুরম্ ॥ ১১॥ 
মধুভোজদশারাহকুকুরান্ধকরৃফিভিঃ | 

আত্মতুল্যবলৈরপ্তাং নীগৈর্ভোগবতীমিব ॥ ১২ ॥ 
সর্বর্তৃদর্বববিভবপুণ্যবৃক্ষ্রতাঁশ্রমৈঃ। 
উদ্যানোপবনারামৈর্বৃতপদ্মীকরশিয়ম্ ॥ ১৩॥ 

*গোঁপুরদারমীর্গে্ু কৃত্যুকীতুকতোরণামু। 
চিত্রধ্বজপতাকা্রৈরস্তঃপ্রতিহতাতপাম্ ॥ ১৪ ॥ 

সম্মাজিতমহামার্গরখ্যাপণকচত্বরাম্। 
সিক্তাং গন্ধজলৈরুপ্তাং ফলপুষ্পাক্ষতাস্থুরৈঃ ॥ ১৫ ॥ 
দ্বারি দ্বারি গৃহীণাঞ্চ দধ্যক্ষতফলেক্ষুভিঃ। 
অলঙ্কতাং পূর্ণকু্তৈবলিভিধূ্পিদীপকৈঃ ॥ ১৬ ॥ 

ভক্তবৎমুলঃ (শ্রীকৃষ্ণ), প্রজীনাম্ ইতি চ উদ্দীরিতাঁঃ বাচঃ শৃখানঃ দৃষ্্যা অনুগ্রহং বিতন্বন্, 

নাগৈ: ভোগবতীম্ 'ইব, আত্মতুল্যবলৈঃ মধুভোজদশার্হ।হকুকুরাক্ষকবৃঞ্চিভি: গুপ্তাং, সর্ববর্ত,- 

সর্বববিভবপুখ্যবৃক্ষলতাশ্রমৈঃ উদ্যানোপবনারামৈঃ বৃতপদ্মাকরশ্রিয়ং, গোপুরদারমাগেঁযু কৃত- 
কৌতুকতো রণাং চিত্রধ্বজপতাকা খ্রৈঃ অস্তঃপ্রতিহতাতপাংসন্মার্জিতমহামার্গরখ্যাপণকচত্বরাং, 

গন্ধজলৈঃ সিক্ত ং, ফলপুম্পাক্ষতাস্থুরৈঃ উপ্তাং গৃহাণাং বারি ঘ্বারি চ দধ্যক্ষতফলেক্ষুভিঃ পূর্ণকু্তৈঃ 

বলিভিঃ (পুজা সাঁধনৈঃ ) ধুপদীপকৈঃ অলম্কৃতাং পুরং প্রাবিশ ॥১১॥ ১২1 ১৩॥ ১৪ ১৫॥ ১৬। 

৯ [! 

ইতি চ এবংবিধাঁঃ অন্তাশ্চোদীরিতা বাচঃ শুণৃন্ দৃষ্ট্া সাভিনন্দাবলোকনে- 
নান্গুগ্রহ্ং কুর্বন্ (পুরং দ্বারকাং গ্রাবিশৎ )॥ ১১ ॥ 

;ভক্তিবুসল ভগবান প্রজাগণের এবংবিধ বিবিধ বাক্য 
শব্ধ এবং অভিনন্দন-সূচক. হুন্সিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা ভাহাদিগের 

॥ প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে করিতে নিস, প্রবেশ 
ধু করিলেন ॥ ১১॥ 
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লিপি 
০ পপপসপাপসপিসপিসসপসসাসপিপিসপ সিরা মদত সিট সি টি িতস্িতা ঈকাসিলি ছ। দির ৪ (৬৬ সা ঘি আপাত & পোস্ট শী রসটা কি উজ টস গ 

[চুলিক! |] নি 
ইতি রানাং বচঃ শৃপুন্ ৃষ্ট1 তাঃ অগ্রহং কুর্কন্ দ্বারকাঁং বিবেশ ১১ 

[ ্রীবিষবনািচত্রবত্তা। ] 
ৃষ্্যা তান্ প্রতি রা ॥ ১১॥ 

ভগবানের এ পুরী) নাঁগগণে সংরক্ষিত খতাঁলপুরী 
ভোগবতীর ন্যায়, স্বদদৃশবলশাঁলী মধু ভোজ দশাহ অর্থ কুকুর 
অন্ধক ও বুঝি গণ দ্বার] স্থরক্ষিত ॥ ১২ ॥ 

পুরীস্ছিত ফল-প্রধান উদ্যান, পুষ্প-প্রধান উপূবন ও 
ক্রীড়ার্ঘরচিত আরাম্ সকল, 'যুগপছ সর্ধ-খতুর সর্বপ্রকার 
-ফলপুম্পা্দিবিভ্ক-প্রসবকাঁরী পুণ্যপাদপ-নিচগ ও লতাঁমগুপ- 
সমূহে. পরিবৃত হইয়া, অপূর্ব শোভা বিস্তার করিতেছে ।, 
আবার উক্ত উদ্যানাদির অন্তর্গত. সরোবর সকল বিকসিত 
কমল-কাননে 'বিমণ্ডিত হইয়া এ পুরীর 'অসালারণ সৌন্দর্য্য 
বর্ধন করিতেছে ॥ ১৩ ॥ 
পুরীর বহির্থারে, গৃহদ্ধারে ও দি ক স্থানে স্থানে, 

শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমন নিবন্ধন উৎসবার্থ, মনোইর তোরণ সকল 
রচিত হইয়াছিল।. এ সকল: তোরণের অগ্রভাগে- বিচিন্তর 
'গরুড়াদিচিহ্ে রি ধ্বজ ও জয়প্রদ-যন্ত্রাঙ্কিত্ পতাকা! সকল 
উড্টীয়মান হুইয়! পুরীমধ্যে ূ্য্যকিরণপ্রবেশ বিনিযারিত 
করিয়াছিল ॥ ১৪ ॥ 

রাঁজমার্গ, ইতরমার্ (অন্যান পথ ), পণ্য িদসূহ ও 
অঙ্গন সকল সম্মাজিত, স্বগন্ধিজলে অভিষিক্ত এবং ফুল, পুষ্প, - 
অক্ষত, অঙ্কুর গ্রচ্ছতি দ্বারা অবকীর্ণ হইয়াছিল ॥ ১৫॥ * 

গৃহ সকলের দরে দ্বারে' দধি, অক্ষত, ফুল, ইক্ষু ও ধূপ 
প' প্রভৃতি পুজোপহার এবং পর্ণকস্ত সক সংস্থাপিত 

হুইয়! শোভা'পাইতেছিল। এইরূপে তৎকালে এ ছারকাপুরী 
লমবিব-পৌভাশানিনী হইয়াছিল? ॥ ১৬॥ 

ঞ 5 
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.জ্রীমন্ভাগবতম্ । [১শ্ষং১১অং |, 
পি চস সি আট 

শি উঠ দি ৯ সত ছল সিকি এ সি উপ সি 

_নিশম্য প্রেষ্ঠমায়াস্তং বস্থদেবে। মহামনাঃ। 

অক্রুরশ্চোগ্রসেন্চ রামস্ছীভূতবিক্রমঃ ॥ ১৭ | 
্রেষ্ং (প্রীকৃফম্ ) আদ্লান্তং নিশম্য মহামনাঁঃ“বন্থদেবঃ অত্রঃ চ উগ্রঙ্গেনঃ চ অদ্ভুতবিক্রমঃ . 

রাঁমঃ চ ॥ ১৭ ॥" 
4 

[ শ্রীধরস্বা্সী। ] * এ 

'্বারক্কাঁং স্তৌতি পঞ্চভি:। স্বতুল্যবলৈঃ মধুভোজাদিভিঃ গুপ্তাং রক্ষিতাম্॥১২। 
সর্বেষু খতুষু সর্ধে বিভব: পুষ্পাদিসম্পদে! যেষাং তে পুণ্যব্ুক্ষাঃ লতা শ্রম়াঃ 

লতামগুপাশ্চ যেষু তৈরুদ্যানাদিভিঃ বৃতা! যে পল্মাকরাঃ সরাংসি তৈঃ শ্রীঃ 
শোঁভা যৃন্তাং তাম্। উদ্যানং ফলপ্রধানমূ। উপবনং পুষ্প প্রধানম্। আরামঃ 

রশড়ার্থং বনম্ ॥ ১৩ ॥ + | 

গোৌপুরং পুরদ্বারম্। দ্বারং গৃহ্দাঁরম্। কৃতাঁনি *কৌতুকেন উৎসবেন 
তোরণানি যন্তাং তাম্। গরুড়াদিচিহ্বাঙ্থিতা ধ্বজাঃ জয় প্রদযন্তরাঙ্কিতাঃ পতাকাঃ' 
চিত্রাণাং ধ্বজপতাকানাম্ অগ্রৈঃ অন্তঃগ্রতিহতঃ আতপো! যন্তাং তাম্॥ ১৪ ॥ 

সম্মাজিতানি নিঃসারিতরজস্কানি মহামার্গাদীনি যশ্তাম্। মহামার্। রাজ- 
মার্নাঃ । রথ্য! ইতরগার্মাঃ'। আপণকাঃ পণ্যবীথয়ঃ। চত্বরাণি অঙ্গনানি। ফলা" 
দিভিরুপ্তাম্ অবকীর্ণাম্ ॥ ১৫ ॥ ১৬। 

[ চুণিকা।] . 
কথভূতাং তাং স্বতুল্যবলৈধাদবৈঃ রক্ষিতাম্ ॥ ১২ ॥ 

' » লর্বর্তৃমম্পত্তিযুর্তাম্ ॥ ১৩ ॥ 
গোপুরাদিষু কৃততোরণাম্ ॥ ১৪ ॥ 
গন্ধরজলৈঃ পিক্তমার্গাম্ ॥ ১৫ ॥ | 
দ্বারি দ্বারি পূর্ণকুম্তবলিদীপাদিভিরলক্কৃতাঁম্॥ ১৬ ॥. 

|... এ. [ৃক্রীবিশ্বন।থচত্রবর্তা ।] 
. তাং দ্বারকাং বর্ণয়তি পঞ্চভিঃ্জী ১২ ॥ | 
 সর্বোু খ্ৃতুষু সর্ধবিভবাঃ পুষ্পাদিসম্পদো ধেষাং তে পুণ্যরূপা ৃ ক্ষাস্ লতাশ্চ 

জাশ্রমাশ্চ তৈ2। উদ্যানং ফলপ্রধানম্ উপবনং পুষ্পপ্রধ$নম্ আরামঃ ক্রীড়ার্থং 
বনং তৈর্বৃতা যে খুন্নাকরাঃ সরাংসি তৈঃ শ্রীঃ শোভা যঙ্যাং তাম্ ॥১৩॥ 

গাপুরং ক্রম । দ্বারং গৃহদ্বারম্। অস্ত্রধ্যে মধ্যে প্রতিহত আতগঃ 
সু্ধ্য্জলি যস্যাম্॥ ১৪ | 

এট « মহামার্গা রাজমার্নাঃ। রথ্যা ইতরমার্মাঃ।.-আপণকীঃ গনী 
চন্বরাণি অক্্নানি । উপ্তাম্ অবকীর্ণাম্ ॥ ১৫ ॥ ১৬॥ শর 

পপতসসপউপপসসপশাসিসপ ব্রার সা টন ঈসা নি দা বিজি উনি ছি স্র ছিন্ন সিসি জা তা সর & 

ক 

. 

্ 

পপ কস এস এপ এই আল এ 
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চপ সিরা পোলা, কে কে কক কে কে বকে কে ক স্কে এন্ম্োরন 

রছযগশ্চারুদেষণ্চ স সান্থো জান্ঘবতীন্ত্রতঃ | 

্রহ্ষবেগোচ্ছশিতশয়নাঁসনভোজনা ॥ ১৮ ॥ 
রে পুরস্থৃত্য, ব্রাঙ্মৈঃ সম্থমঙ্গ লৈঃ। 

জবতুর্য্যনিনাঁদেন ব্রহ্ম ঘোঁষেণ চাঁদৃতাঁঃ ॥ ১৯ ॥ 
১৯৯০ রখৈহ্ন ফী; প্রণয়াগতসাধ্বসাঁঃ ॥ ২৭ ॥ 

" প্রদ্যুয়ত চারেক) গান্ববতীনতঃ সাঃ চ ( সর্ব) প্রং্ববেগোচ্ছশিতশয়নাসনতোঁজনাঃ 

(সম্তঃ) ॥১৮। 

| 'আদৃতাঃ ( আদরান্ধিতাঃ ) হাষ্টাঃ প্রণয়াগতসাধ্বসাঃ (চ সত্তুঃ) বারণেন্রং পুবস্কৃত্য 

সহমজলৈং ত্রঙ্ষণৈঃ শঙত্্্যনিপীদেন ব্র্মঘোষেণ চ (সহ) রখৈ: পরাত্যুজগ 3 ॥ ১৯) ২ 
৩ 

[ শ্রীধরম্বামী।] 

প্রেষ্মায়ান্তং নিশম্য শ্রত্বা বন্ুদেবাদয়ঃ ্ত্াজ্জগা, বিতি চতুর্থেনান্বয়ং ॥১৭॥ 
: গ্রহ্ষবেগেন উচ্ছশিতানি উল্লজ্বিতানি শয়ন'দিনি যৈস্তে। শশ প্লতগতাবি- 

ত্যন্বাৎ ॥ ১৮ | ূ 

্ [ চূধিক11]., 
বুডাঃ নগরীং প্রাপ্তং শ্রীকৃষ্ণ. শ্রত্বা বন্থদেবঃ অভ ' উগ্রসেনঃ 

রাম ॥ ১৭॥ 

প্রত্যয়? চারুদেষ্জঃ সাশ্বাদয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তী |] 

| ্রষঠমাযাস্তং নিশম্যেতি বন্দিপরধ্যস্তমন্বর্তনীয়ম্। অতঃ প্রে্পদং কচি 
যোগার্থেন কচন রূঢ্য। চ সঙ্গমনীয়ম্ ॥ ১৭ | 

্রহ্ধবেগেন উচ্ছশিতানি উল্লজ্বিতাঁমি শয়নাদীনি যৈঃ। শশ পন [তগে। ॥১৮॥ 

 শ্রিষ্নতম: শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরে প্রত্যাগমন করিতেছেন, 
শ্রবণ করিয়া, 'মহামন! বহুদেব/ অক্জুর, উগ্রমেন, অঞ্জুতবিকর় 
'বলদেব ॥ ১৭ ॥ 
: প্রদ্যন্স, চারুদেঞ্। ও জাম্ববতীনন্দন " পান্থ প্রভৃতি 
হর্যাবেগবশত শয়ন, উপবেশন .ও. ভে তাজনাদি' উল্লঙ্ঘন 
পূর্বক 0১৮ ॥ 



০ ৮ নর 
মা... ১লি 

পুত লা টি সা” 

? ৪৩৩ ভ্রীমন্ভাগবতর। $১ স্কং--১২ অহ 
* সি * ্ 

2 এসি লি চা লা ০৯ লাজ এ লি পে কাটি বাসি জাস্ট পি রি লি পিল পিসি লি রি সি পিপিপি পলা পাস 

বারমুধ্যাশ্চ শতশো যাঁনৈসতদদর্শনোহস্থকাঃ। 

লসৎকু গুলনির্ভীতকপোলবদনশ্রিয়ঃ ॥ ২১॥ 
| লসংকুবনির্ভাতকপোলবদদ্রি শতশঃ বারমুখ্যাঃ চ তঙ্্শনোৎহকাঃ ( সত্যঃ) 

যানৈঃ (প্রস্াজ্জগত) ৪২১॥ 

| “* [জ্রীধরস্বামী | ] 4 

ৃ বারণেন্্রং মঙগলার্থং' পুরতঃ কৃত্ব!। সম্গমঙ্গলৈঃ নুমঙ্গলং পুষ্পাদ্দি তদ্যুক্ত- 
পাণিভিঃ। ব্রহ্ম ঘোষো মন্ত্রপাঠঃ। প্রণয়েন স্েছেন আগতং সাধ্বদং সংভ্রমেো 
যেষাং তে ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ 

বারমুখ্যা নটা দয়ূশ্চ প্রত্যুজ্গ,ঃ | লসংকুগুলৈনি্ভা্ানি যাঁনি কগোলানি' 
৫ ( শোভা) যাসাং তাস্তথা ৷ বারমুখ্যানর্তক্যো বেশ্যা ॥ ২১॥ 

| রর [ দীপনী ৮] 
সংভ্রমন্তবরা ইত্যার্থঃ ॥ ১৯1২০ ॥ 

লমংকুলৈদীপগুকুওটলরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ 

". [চুশিকা।] " ? | ৃ 

হস্তিশ্রেষ্টং পুরুস্ত্য ব্রাহ্মাণৈঃ * ু্াদিবাদাগোষে চ সই রখৈরভি- 
জগ্মু॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ * 

চা বাধ ।] 

সাধবদং সম্ত্রমঃ ॥ ১৯ ॥ ২০1২১ ॥ চর 

_ শ্রীরুষ্কের আগমনে. আদরাস্বিত) হুষ্ট ও. প্রণয়বশত 
সন্ত্রমান্িত হয়! সুমঙ্গলার্থ বারণেন্দ্র (রাজহস্তী) অগ্রে লইয়! 
পুষ্পাদি-মাঙ্গল্য-দ্রব্যধারী ব্রাক্ষণবর্গের সহিত রথারোহণ 
পুরঃসর মাঙ্গলিক শঙ্মধ্ান, তুর্ধ্যনিনাদ ও মন্ত্রপাঠ করিতে 
করিতে তীহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ . 
.. শত" শত বারনাঁরী : তদ্দর্শনে সমৃহ্স্থক শুইয়া যাঁনা- 
রোঁহুণ পূর্বক অগ্রসর হইতে লাগিল গমন-কালে তাহ" 
দিগ্সের কর্ণ-বিলম্িত সমূজ্জল কুগুলাবলী গণ্ুস্থলে আন্দৌ-' 
লিত হুইফ! বদ্নমগ্ুলের, ট্রি শোভা সম্পাদন করিতে" 
ছিল ॥২১।॥ র ৰ 



১৯ আ।) : আীমাগবতম। 
০৮০০৮০৯০০০০ বি পি লেজ শি লি পাস পো, পিসি চো পনি জি ডা৯ তাস রসি লি জী জী শি রহ িরিরিিলাবাহ্হাহেনার 

নটনর্তকগন্ধর্রবাঃ সুতমাগধবন্দিনঃ 
গায়স্তি চৌতমঃশ্লোকচরিতান্তস্ুতানি চ ॥.২২॥ 
ভগবা-স্তত্রবন্ধুনীং 'পৌঁরাপীমনুবততিনাম্ | 

 যথাবিধ্যুপসঙ্গম্য সর্ধেষাং মানমাদধে ॥ ২৩॥ 
নটনর্ভবগন্ব্বাঃ হৃতমাগধবন্দিনঃ চ অঠ্তানি উত্তম: ঃক্লোকচরিতাঁনি গারস্তি চ॥ ২২॥ 

 ভগবান্ তত্র যখালিধি উপদক্গম্য বন্ুনাম্ অনা, সর্ব্ষাং পৌরাণাং (চ । মানম্ 
. আদধে | ২৩॥ | 

[শ্রীধরম্বীমী।] ও 
নট! নবরদাতিনয়নচডু তুরাঃ। তালাদ্দ্যনুসারেণ নৃত্যস্তো নর্ভকাঃ। গনবরাঃ 

' গায়কাঃ।" সুতাঃ পৌরাশিকা: প্রোক্তা মাগধা বংশশংসকাঃ ছি বন্দিনস্চামল-. 
গ্রজ্জাঃ প্রস্তাবসদূশোক্তুপঃ ॥ অদ্ভুাঁনি চেসতি চকারস্ত নুন | তে 

"মর্ষে গায়স্তি চেতি ॥ ২২॥ 

৫ 

[দীপনী।] 
বিহারি রী | করপাতৃতপা্াশ্ নব [চা ্ বতাঃ। ইতি 

রভুকোষ? ॥ ২২--৩২ ॥ 

| [ চুণিকা |] 
তথা বাঁরমুখ্যাঃ জির়ঃ ॥ ২১॥ 
নটনর্ভৃকাদয়শ্চ গ্রত্যুজ্গ্,৪।- -হুতমাঁগধবন্দিনঃ বিভা রি 

স্ম। ২২॥ | 
ক 

. [্রিবিশ্বনাথচক্রবর্তী।] : 
_ নটা রসাভিনয়চতুরাঃ। নর্তঁকাঃ 'বীতোকুবিবিধরভীলোদবাটনেন ৃ তা্তঃ। 

গস্ধরাঃ গায়কাঃ| সতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোভা মাগধা৷ বংশশংসকাঃ। রী 
স্বমল গ্রজ্ঞাঃ প্রস্তাবসদৃশোক্তিয়ঃ ॥ ২২ | + 

'নবরসাভি উনয়-চতুর নট পপ নর্ভনগীল রক, 
ূ রাগাদি-আলাপকা রী গায়ক, পৌরাণিক সুত, বংশ-শংসক 
মাঁগধ ও রত্ুৎপন্নমতি-উপস্থিতবকা বন্দী,সকলেই উত্তম 

'ক্লোক প্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত চরিত্র গাঁন.করিতে করিতে অহন 4 
করিতে.লাখিলেন ॥ ২২॥. 



0৮৮ িসিিিতিতাকী পিপগার পপি 
মু ৪৩%- ্রী্তাগবতম্। [১২১১ অং? 

জপ ০.০ এন 
আশ্বান্ত চাশ্বপাকেভ্যে! বরৈশ্টাভিমতৈধিভূঃ ॥২৪ ॥ 
স্বয়ঞ্চ গুরুভিবিপ্রৈঃ সদারৈঃ স্থবিরৈরপি। রঃ 
আপর্ভিষুজ্যমানোইগ্ঘৈর্বন্দিভিশ্চাবিশৎ পুরীম্ ॥ ২৫ : 

'বিভূঃ (শ্রীকৃষ্ণ: )পরহ্বাতিবাদনায়েধকরপপ্শন্মতেকষণৈঃ অভিমতৈঃ বরৈঃ চ আখবীন্ত চ 
আঙ্বপাকেভ্যঃ (শ্বপাকপর্যাস্তান্ সর্ববান্, মানম্ আদধে )॥ ২৪ ॥ 

্বয়ম্ অপি সূদারৈঃ স্থবিরৈঃ গুরুভিঃ বিপ্রৈঃ বন্দিভিঃ চ অন্যৈঃ চ আশীর্ডি: যুজযমানঃ. 

পুরীম্ আবিশৎণ ২৫। ৭ াডজ : 

নর |] 

যথাবিধি সহ যখোঁচিতং তৈততথা সমাঁগমং কৃত্বী সর্কেষাং মাঁনং কৃত- 
বানিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ 

তদাহ প্রহ্বেতি। গ্রহ্ত্বং, শিস 'নতিঃ। অভিবা বাঁচা নতিঃ। আশ্বস্ত 
অভয়ং দত্বা ।. ্পাকাদীনভিব্যপয ববৈরভীষ্টদানৈশ্চ মানং কৃতবান্॥ ২৪ ॥ 

1 চুণিকা। ] 

্কফণোহপি ঠক ৬ বনি র্ষেষাং মান্ং 
চক্রে ॥২৩॥ ২৪ ॥ 

| শ্রীবিশ্বনী থচক্রবর্তা । ] 
, * যথাবিধি যথোচিতুম্॥ ২৩॥ 

তদেবাহ।, প্রহ্ত্বং শিরসা নতিঃ পিত্রাদিষু গর্মাদিযুচ। অভিবাদনং 
বাঁচা নর্তিঃ যহবংশ্যেষু স্থবিরেধুগ্ধ, আশ্বপাকেভ্যঃ শ্বপাঁকপর্যস্তানপি জনাঁন্ 
আশ্বাস্য অভয়ং দত্বা। বরৈরভীষ্টদানৈশ্চ ॥ ২৪ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যথোচিত সম্ভাষণ দ্বারা বন্ধুবর্গ অন্যব্তি 
বর্গ ও পৌরগণের মানবর্ঘন করিলেন ॥ ২৩ ॥ পু 

* তিনি কাহাকেও মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম, কাহাকেও 
বাক্য দ্বারা নমস্কার, কাহীকেও আলিঙ্গন, কাহারও করস্পর্শ, 
কাহারও প্রতি: সহান্ত দৃষ্টিনিক্ষেপ ও কাহাঁকেও বরদাঁন, 
'কাহাকেও অভীষ্ট দান এরং কাহাকেও বা আশাস প্রদান: | 

শঁ করিয়া আচগ্ডাল.সকলেরই যথোচিত সম্মান করিলেন ॥২৪। ৃ 
(৮৯. 
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রাজমার্গং গতে কষ্ছে দ্বারকায়াঃ কুলক্রিয়ঃ। . . ", 

হ্দ্যা্যাুরুহুরিপ্রাপ্তদীক্ষণমহোৎসবাঃ ॥ ২৬ ॥ 
নিত্যং নিরীক্ষমাণানাং ধদপি দ্বারকৌকসামৃ.। 
নৈব.তৃপ্যন্তি হি দৃশঃ শ্রিয়ো ধামাঙ্গমচ্যুতম্ ॥ ২৭॥ 

(হে) বিপ্রাঃ! কৃষ্ণে রাজমার্গং গতে € পতি ) দ্বার্কায়াঃ লতি ীক্ষাাৎসবাঃ 
(সত্যঃ) হর্্যাণি আ.রুরুলঃ ॥ ২৬॥ টে 

ঘৎ (যন্মাৎ) শ্রিয়ঃ ধামাঙগম্ অচত' নিত্যং নিরীক্ষমাণানাম্ অপি খানা দশ 
ন এব তৃপ্যন্তি হি ॥ ২৭॥ | ও ৮1. 

[ শ্রাীধরস্বাশী |] 

অন্ঠৈশ্চ বন্দিভিশ্য ॥ ২৫ ॥ . 
০০০ যাসাঁং তঠঃ ॥ ২৬॥ 

[,চ্ণিকা" 
ততঃ রবির দিভি্াী্তু্গামানে কফ, রাজমা্ গতে সতি 

হঞ্জযারঢ়াঃ পুরসতিয়্তং দদৃত্ঃ। ২৫| ২৬ 

[ জীবিশ্বনীথচত্রবর্তী।] "* সিরা 
গুরুভিঃ পিতামহাদিভিঃ ॥ ২৫ ॥ 
হে বিপ্রাঃ ॥ ২৬ ॥ 

তদনন্তর সন্ত্রীক স্থবিরগণ পিতামহাদি গুরুজনগণ ও 
বিপ্রগণ এবং স্ততিপাঠকগ্নণ ও.অপরাঁপর সকলে তাহাকে: 
আশীর্বাদ করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি নিননো প্রবেশ. 
করিলেন ॥ ২৫॥ | 

বিপ্রগণ ! শরীক রাজমার্গে উপস্থিত হইলে, রক: 
বাসিনী কুলকাঁমিনী সকল তদ্দর্শনে সমুৎস্থক হুইয়। গ্া- 
লিকার, উপরি আরোহণ করিলেন ॥ ২৬.॥ রি ৃ 

দ্বারকাবাসিগণ যদিও নিত্যই অ্যুতের চাস 
্রীমুত্তি সন্দর্শন করিতেন, সাধ ভাহাদিগের নয়ন নিতে 
হয় নাই ॥ ২৭॥ . - রঃ নং 

রী 
রি 8 স্পা জপ আসি সস সত সা আপি সিসির সা আমা কানপাস্পা ০৬5 পা ইস্ট উজার এন ্ 

। চা 



. শ্রিযো নিবাদো যন্যোরঃ পানপ্া্রং সুখ দুশামূ। 
বাহবে! লৌকপালানাং সারঙ্গাণাং পদাম্থুজম্ ॥ ২৮॥ 

যন্ত উরঃ শ্রিয়ঃ নিবাসঃ, £মুখং দৃশাং পানপাত্রং,। বাহবঃ লোকপালানাং রায় 3, 

পদানুজং সুরঙ্গাণাং (নিবারঃ )॥ ২৮| 

| প্রীধর্থায়ী |]; . ও 
সা “সদা অচাতং নিরীক্ষমাণানামগি দৃশো নৈব পি অত 

আকররুছঃ কথ্ভূতং শ্রিয়ঃ শোভায় ধায় স্থানম্ অঙ্গং যন্ত তম্ ॥ ২৭.। 
_ এনদেবাভিনয়েনাহ। শ্রিয়ে লক্ষ্যাঃ যন্ত উরঃ বক্ষে নিবাসঃ।. 'ধস্য মুখং 
সর্দপ্রাধিনাং দৃশাসৌনার্্যামৃতপাঁনায় পাতরয়ু। যঙ্য বাহবো৷ লৌকপালানাং 
নিবাসুঃ। 'সারং গাঁ়স্তীতি সারঙ্গা ভক্তান্তেষাঁং যস্য পদাঘুজং নর | তং 
নিরীক্ষমাণানাং দৃশ ইতি পূর্বোনর়ঃ ॥ ২৮। 

৭, [চুধিকা।], 
অহো তং সিত্যং ্ীনামপি ু র্থীখাং দষটর্নাতৃপ্যং ॥ ২৭ , 
যতঃ যস্যোরঃ শ্রিয়ঃ স্থানং বাহবো লোকপালানাং স্থানম্ ॥ ২৮ ॥ 

শিয়ঃ প্রেয়স্যাঃ। যাঁঃ সর্বেষামেব ততপ্রিয়বর্গাথাং দৃশশ্চক্মুংষি তাসাম্। 
'লোকপালানাং পাল্যানাম। সারঙ্গাণাং সর্যেষামেব ভক্তানীম্। নিবার আশ্রয়ঃ। 
যথাম্বং ভাবোদ্দবীপনত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ ২৯ | ৩০ ॥ ৩১ ॥ ৩২1. 

সপ 

[্রীবিশ্বনাথচক্বর্ভা। ]' 
যদ্যস্থাক্লিত্যং নিরীক্ষমাঁণান্টামপি দুশো! নৈব তৃপ্যস্তি অতঃ. আরুরুছঃ। 

অচ্যুতং কীদৃশং শ্রিয়ঃ শোভায়। ধাম স্থানম্ অঙ্গং যসা তম্॥ ২৭ | 
দ্য মুখং পানপাত্রং সৌন্দ্যামৃতপূর্ণং দৃশাং নিবাঁসঃ। ইন্ত্রাদীনাং লোক- 

পালীনাং শ্নস্য বাহবে। নিবাঁসঃ তথ্বলমাশ্রিত্যৈব অন্থরেতো *নির্ভয়াস্তে সথখং 
বসম্ভীতি ভার: সাঁরং তদ্যশেো! গায়ত্তীতি সারঙ্গ! তক্তান্তেষাং শ্লেষেণ 
ভ্রমরাণাং পদান্থুজং নিবাদঃ। তং নিরীক্ষমাগানাং দৃশ ইতি পূর্বেণানয়ঃ ॥ ২৮। 

৯ যে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থল লক্ষদীর নিবাঁসস্থান, ধাহার যুখ- 
চন্ত প্রাণী নকলের লৌনর্ঘ্যাস্বত-পানের পাত্র, বাহু সকল: 

॥ লোৌকপাঁলগণের আশ্রয় এবং পাঁদপন্ম তক্ত-মধুকরের অধ- 
& লন, তাহাকে শন করিয়া তৃপ্তির সম্তাঁবন1 কৌথায় !॥২৮॥ 

্ 
রঙ 
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॥ রঙ 

বার 
পাকি পি তি বানি ডা একি পিউ কা জা লিন জলি ছ গত রা পতে 27 "৯ চি তো কা 
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রন রি ১৯ আং।] | প্রীমনাগব্তদ 8৪৯ 1 
লা দিলি আটা সি জিপ সিট উট 

সিতাতপত্রব্যজনৈরুপস্কৃতঃ্ 
প্রসূনবর্ধরভিবন্ষিতঃ পথি।.' ্ 

' পিশঙ্গবাসা বনমণলয়! বভে। | 
ঘনো যথার্কোডুপচাপ বৈছ্যাতৈঃ ॥২৯॥ 

পি দিভাঁতপত্রব্যজনৈঃ উপস্কতঃ, পি তভিবর্ধিতঃ গিশঙ্গব।সাঃ,. খনমালয়া 
(উপলক্ষিতঃ রী: ), অর্কোডুপচাপবৈদ্যাতৈ?, ঘনঃ যথা, (ত৭।) বভৌ ॥ ২৯॥ 

| শীধরম্বামী।] | 
সিতৈরাতপত্রবাজনৈঃ উশস্কাতো মণ্ডিতঃ। অর্কশ্চ মর ভি 

শ্চন্দ্রমাশ্চ চাঁপসিন্্রধন্ুশ্চ ৈছ্বাতং বিদ্যন্তেজশ্চ তৈঃ। অর্কশ্ছত্রস্টোপ- 
মানম্। নক্ষত্রাপি পুষ্পবৃষ্টেও । চক্জঃ এজ লি উল 
চাঁপং বননালায়াঁঃ। বিছু-তেজঃ পিশঙ্গবাঁসসোঃ | অদ্ভুতে। 1মেরম্-যদি ঘন- 
স্যোপরি স্থ্্যবিশ্বম্ উভয়তম্চন্দ্রৌ সর্ব্বতো। নক্ষত্রাণি মধ্যে চ মিলিতং চাপদ্বয়ং 
স্থিরঞ্চ বিদ্যুন্তেজঃ ভবেৎ তহি ম ঘনে! যথ! ভান্তি তথ হরির্বভাবিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ 

চুর্নিকা 1] 
ততঃ সিতাঁতপব্বব্যজনৈরুপন্ৃতঃ প্রশ্থনবর্ষৈরভিবধিতঃ পথি।- পিশঙ্গ- 

সা বনমালয়। বভৌ ঘনে। বথার্কোডুপচাপবৈছাতৈঃ ॥ ২৯ ॥ মু 

[ শ্রীবিশ্বনাথ০ক্রবর্তী! |] * বি 

, বৈছ্যতং বিদ্যন্তেজঃ | ঘনঃ কৃষ্ণস্যোপমানয়্। অর্বশ্ছত্রস্য । উড়ুণ 
রী ীরিভ্রমক্কতমণ্ডলাকারয়োশ্চামরব/জনয়োঃ। উড়বঃ পুষপবৃষ্টে | চাপো বন. 

_শনবনীরদকান্তি পীতবাস। শরীকৃষ্ণ বনমালায় বিভুষিত 
' হইয়া যখন রাজপথে. গমন করিতেছিলেন, তখন তাহার 
 মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র শৌভ1 পাইতেছিল ; উভয়পার্থে শ্বেত 
' চামরদ্য় আন্দোলিত হুইতেছিল; এবং পুরবাসিগণ চভুদ্দিক্ 
হইতে পুষ্পবর্ষণ করিতেছিল। তৎ্কালে ভীহার যে শোভা! 

হইয়াছিল, যদি নীল মেঘের উপরি সূর্ধ্যবিস্ব, উভয়পার্ত্বে 
দুইটি চক্দ্রমণ্ুল, চতুর্দিকে নক্ষত্রমাল! এবং মধ্যস্থলে পরস্পর 
মন্মিলিত ইন্ধনুদ্বযর ও স্থির সৌদামিনী শোভা পার, তৰে 
তাহার এ শোভার কথঞ্িৎ সাদৃশ্য হইতে পারে ॥ ২৯ ॥ 

৫৬ 



8৪২ মা শ্ীমন্তীগবতমূ। *. [ ১০্কং--১১ অং), 

প্রবিষন্ত গৃহং পিত্রোঃ পরিষবতঃ ্মাতৃডিঃ |. 
ববন্দে শিরসা সপ্ত দেবকীপ্রযুখাস্তদা ॥ ৩০ ॥ 
তাঃ পুত্রমস্কমারোপ্য স্নেহন্বতপয়োধরাঃ। 
হর্ষবিহ্বলিতাত্বানঃ সিষিচুরনেত্রজৈর্জলৈঃ ॥ ৩১ ॥ 

তদা। (প্রীকৃষ্ঃ) পিন্রোঃ গৃহং প্রবিষ্ট তু ন্মমাতৃভিঃ পরিধতঃ (রন) দেবকী প্রমুখাঃ 

সপ্ত (মাতৃঃ ) শিরসা! বব ॥ ৩, ॥ 
তাঃ (মাতরঃ) পুত্রং (শ্ীকৃষ্ণম্) অঙ্কম্ আরোপ্য স্নেহ তপয়োধরাঃ 0 

(চ সত্যঃ ) নেত্রজৈঃ জলৈঃ সিবিচুঃ॥ ৩১। 

দিনও সাইজ কিঠ 

[ ্ীধরত্বামী। ] 

যার সপ্তববন্দে ইতি মাতৃসৌদর্ধ্যাদীদরবিশেষজ্ঞাপনার্ঘমুক্তমূ। 
অগ্টাদশাপি পিতুর্বহ্ৃদেবস্য ভা্ধ্য। মাতৃতুল্যত্বান্নমস্কৃতা এব ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ 

[ চশিকা।] 
এবন্ৃতঃ কৃষ্ণ পিতৃগৃহং এবি মাতৃভিরালিঙ্গিতঃ সন্ দেবকীপ্রসথাঃ 

মাতৃঃ ববনে ॥ ৩০. 

শ্রীবিষ্বনাথচত্রবর্তী। রি 
্রলায়াঃ। বিছ্যতেজ£ পিশঙ্গবাসসোঃ।' অদ্ভুতোপমেয়ম্-_যদি ঘনস্তোপরি 
সু্্যবিষ্বমূ উভয়তশ্চক্ত্রৌ সর্বতো নক্ষত্রাণি মধ্যে চ মিলিতং চাপদয়ং স্থিরং 
বিছ্যতেজে! ভবেৎ তহি স ঘনো! যথা ভাতি তথ। হরির্বভাবিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥: 

সপ্ত ববন্দ ইতি - মাতৃসোদরধ্যানাদরধিশেষজ্ঞাপনার্থমুক্তম। অষ্টাদশাঁপি 
পিতুর্বস্দেবস্য ভাঁধ্যা মাতৃতুল্যত্বান্নমস্কতা এব ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ 

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পিত-মতার গৃহে-প্রবিষ্ট হইলে, মা 
তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তিনিও স্বীয় জননী দেবকী 
ও অপর সপ্তদশ বিমীতাকে মস্তক অবনত করিয়। প্রণাম 
করিলেন ॥৩০ ॥ ্ 
তখন তাহারা তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন। পুত্রপ্নেহ 

বশত ভাহাদিগের স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল। : 
॥ ভাহারা' আনন্দে বিহ্বলচিত্ত হইয়া নয়নজলে তাঁহাকে অভি- 
ধু যকত করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ ৰ 



১ দ্কিং-১১ অং । ] শ্রীমন্তাগবতমূ 4 

পসপস্পি্পিস্পির্টীস্িনি ১ ৭ ্ 

. অথাবিশৎ ম্বভবনং সর্ববকামমন্তুতমমূ |. 

প্রাসাদ! যত্র পত্বীনাং সহআণি চ ষোড়িশ ॥ ৩২ ॥ 

পত্ধ্যঃ পতিং প্রোধ্য গৃহান্ুপাগতং . . 
বিলোক্য সঞ্জাতমনোমহোঁৎসবাঃ। ৮... 
উতস্থুরারৎ সহফা'সনাশয়াঁৎ 
সাকং ব্রতৈব্রীড়িতলোচনাননাঃ ॥ ৩৩ ॥ 4 

অখ ( পরী ) সর্বকামম্ অনুত্তমমূ স্বভবনম্ আবিশৎ। যত্র পড়ীলাং যোঁড়ণ সহজাণি 

চ প্রাসাদাঃ (সস্ভি) ॥ ৩২॥ 

প্রোষ্য; গৃহান্ উপাগতং পতিম্ আরাঁৎ বিলোক্য সপ্ীতমমোৌমহোৎসবাঃ ব্রীড়িত- , 

লোচনাননাঃ পত্কাঃ ব্রতৈঃ সাকং সহসা আসনাশয়াৎ উত্তস্থঃ ॥ ৩৩ ॥. | 
(এসি 

খা 

সপ কপ 

্ শীধরন্মী।] 

সহজ্রাণি চ যোড়শেতি চকা রাঁদষ্টোত্তরশতাধিকানীতি ভ্ঞেয়ম্॥ ৩২॥ 

[ছূর্ণিকা 1 
ততস্তাঃ পুত্রমন্কমারোপ্য নেত্রোদকৈঃ সিষিচুঃ॥ ৩১" 
অথ ত্র ষোড়শসহতস্ত্রীণাং প্রালাদাস্তৎ শ্বগৃহং প্রাবিশৎ ॥ ৩২ 

 শ্রীবিশ্বনা চক্রবর্তী । ] 
স্বতবনং স্বপুরম্। সহস্জাঁণি চ. যোড়শ্েেতি : চকা রাদক্টোত্তরশতাধিকানীতি 

জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩২ ॥ 

_ তদনভ্তর শ্রীকৃষ্ণ সর্ববকাম-পরিপূর্ণ অত্যুত্কৃ নিজ ভবনে 
প্রবেশ .করিলেন। এঁ স্থানে তাহার পত্বীদিগের যোড়শ 
সহজ একশত আটটি প্রাসাদ ছিল ॥ ৩২ ॥ 

' প্রবাঁস হইতে গৃহাগত পতিকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই 
পত্বীবর্গের মনোমধ্যে মহান উৎসব.জন্মিল।.তীহার! ধৃতব্রতা 
( অর্থাৎ প্রোষিত-ভর্ভূকার .পালনীয় ক্রীড়াত্যাগ ও শারীর- 
স্কারাদি-পরিবর্জন প্রভৃতি নিয়ম-পরায়ণ! ) হইয়াও স্হফা 

আসন ও আশয়- ( অন্তঃকরণ ) হইতে উখ্খিত হইলেন। 
হি 



৯ পানামা রী উরি ত 

[ ীধরন্বামী।] 
প্রোষ্য দেশাস্তরে উত্িত্বা। আরাৎ দৃরাদেব বিলোক্য। সঞ্জাতো মনসি 

মহোঁৎ্সবে যাঁসাং তাঃ। আসনাদাশয়াচ্চ আসনাদদেহেন চ উত্তস্ুঃ আশয়োহন্তঃ- 
করণং তম্মাদপ্যাত্বন! উত্তস্থঃ শ্রীকষ্চেনাম্সনঃ সংশ্লেষে অস্তুঃকরণব্যবধাঁনমপি 
নাসহস্তেতর্্থঃ | 'ব্রীড়িতানি লোচনানি আনন।নি চ যাসাং তাঃ। অপাঙ্গৈ- 

- রেব বীক্ষণাদ্ব্রীড়িতলোচনাঃ অবনতমুখত্বাদ্ত্রীড়িতাননাঃ। সাকং ব্রতৈরিতি 
হাঁস্যক্রীড়াবজ্জনাদিনিয়মা! অপি তাভ্য উত্তস্রিত্যর্থঃ। ধৃতব্রতা এব উত্তসথ- 
রিতি বা। ব্রতানি যাজ্ঞরক্যেনোক্তানি_ ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎ- 
সবদর্শনমূ। হান্তং পরগৃহে যানং ত্যজেং প্রোধিতভর্তুকা ইতি ॥ ৩৩ " 

ূ [দীপনী।] 
(পত্ধাঃ পতিমিতি। এতেন যাঁবত্যঃ পত্স্তাবন্র্তিঃ শ্রীকৃষ্ণ! . যুগপদেব তাসাং গৃহান্ 

প্রাবিশদিতি জ্ঞায়তে সর্ববাসাং তুল্যভা বন্ধ দিতি ব্যাখ্যালেশঃ |) ॥ ৩৩2৩৭ ॥ 
৭৮ কমপি 

[ চুণিকা। ] 
তত্ঃ আগতং স্বপতিং বিলোক্য ব্রতৈঃ সহ আসনাছুত্তস্থৃং ॥ ৩৩ ॥ 

; [ শ্রীজীবপোস্বামী | ] 

প্রা ইতি । বিলোক্যৈব আসনাঁৎ তদাঁবেশেনৈকচেষ্টতাবস্থানাঁৎ আশয়াৎ 
উৎসমাধিলক্ষণাঁচ্চ উত্তস্থুঃ (তৌ) তত্যজুরিত্যর্থঃ। অতএব ব্রীড়িতেতি ॥ ৩৩ ॥ 

তৎকাঁলে 'তীহাঁর! লজ্জাবশত সরল দৃষ্টি বিক্ষেপ করিতে সমর্থ ; 
হইলেন না. অবনত বদনে অপাঙ্গদৃষ্িতে পতিরূপ নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। মলিন দেহে পতিসন্র্শন নিষিদ্ধ হইলেও 
তাহারা তদ্দর্শনে এতাদূশ উৎস্থক হইয়াছিলেন যে, অ- 
পরিমর্র্জনাদির অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। শরীরসংস্কার 
ত দুরের কথা, তাহারা পতিসংশ্লেষে অস্তঃকরণের ব্যবধান 
পর্ধ্যস্ত সহ্য করিতে অক্ষম হইলেন। তাহারা লজ্জা প্রযুক্ত 
সাক্ষাঁসন্বন্ধে দৈহিক আলিঙ্গনে অসমর্থ হইয়! লজ্জার উৎ- 

| পত্তিচ্ছান 'অস্ত্কত্পণ পর্ধ্যন্ত পরিত্যাগ পুর্বরক কেবল আত্ম! 
ড় দ্বারাই পতির মহিত সঙ্গত হইলেনণ॥ ৩৩ ॥ 
ৰৈ মর 

টা ু 4৩৮০ এন 
রি ১ 

রঃ এ বরন, বি এ টি।. 1৮. 
তাড়া? চি *২০ এ 

৬ এ 
এ, টু ঃ রর 
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রঙ 
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ক 
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তমাত্মজৈহৃ্থিভিরস্তরাত্বনা 
ছুরস্তভাঁবাঃ পরিরেভিরে পতিমৃ। 

_ নিরুদ্ধমগ্যাঅবদন্ু নেত্রয়ো- 
বিলজ্জতীনাং ভূপগুবর্ধ্য বৈরুবাৎ ॥ ৩৪ 1 

(হে)'ভৃগুবর্যা! ছুরস্তভাবাঁঃ (কৃফপত্যঃ) তং পতিম্ অন্তরাত্মন! দৃষ্টিভিঃ আ্মজৈঃ (চ) 

পরিরেভিরে | ( তদ। তাসাং) নেত্রয়োঃ অ্ধু নিরুদ্ধম্ অপি বৈরুবাৎ ত।আাৎ। (অতএব) 
বিলজ্জতীনাং ( তাসাং চিত্রং শৃণু) ॥ ৩৪| রি | 

; প্রীবিশ্বনাখচক্রবত্খ। ] 
যাঁবত্যে। মহিষ্যস্তাবডিরেব প্রকাশৈর্য,গপদেব পৃথক্ পৃথক্ তত্তন্মন্দিরং 

প্রবিষ্টং কৃষ্জমালোধ্মানানাং মামেৰ প্রথমময়ং প্রাপ্ত ইত্যভিমন্ঠমানানাং 
তাসাং তাৎকালিকীং চেষ্টামাহ সঞ্জাতে! মনসে! মহে'ত্সবঃ পরিরস্তম্পৃহ! 
যাঁসাং তাঃ। অতএব আসনাৎঅস্তঃকরণাচ্চ উত্তস্ুঃ ততশ্চ ব্রংড়িতলোচনাননাঃ 
অপা্ৈরেব বীক্ষণাৎ ব্রীড়িতলোচনাঃ অবনতমুখত্বাৎ ব্রীড়িতাননাঃ। অয়মর্থ-_- 
আদনং পরিত্যজ্য প্রথমং দেহেনৈব পরিরন্ধুমুখিতাঃ মধ্যে লঙ্জয়া কৃতং 
বিদ্মমালক্ষ্য- লজ্জোৎপত্তিস্থানমস্তঃকরণঞ্চ ত্যন্তা কেব্লমাত্মনৈব পরিরেততিরে 
ইতি কেবলমুতপ্রেক্ষিব। কাত্তমালোক্য 'সহটৈব স্পর্শ রস্ক্যপূর্ণপ্রেমাদনা- 
মুচ্ছিতীস্তা বভৃবুরিতি তত্বম্। মৃচ্ছায়াং সত্যামেব স্ুুযুপ্তিপ্রলয়য়োরিরাত্তঃ- 
করণব্যবধানাভাবসিদ্ধেঃ। সাঁকং ব্রটৈরিতি ব্রতানি মাজ্ঞবন্যেমোক্তানি--: 

হ 
০ 

ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং .সমাজোতসবদর্শনম্। হান্তং*পরগৃহে যানং ত্যজেৎ 
প্রোধিততর্তৃকেতি। ব্রতৈঃ সহিতা এব উত্তস্থরিতি তেষাং ব্রতানাং পতিং 
দর্শয়িতুমন্ুচিতানামপি. সহস! ত্যক্তুমশক্যত্বাৎ তৈ$ সাকমেবোত্তস্থঠ । ততম্চ 
তেন দুষ্ট! তাসামসংস্কৃতশারীরপরিচ্ছদণা স্নেহবর্ধমায়ৈবাভৃদিতি ॥ ৩৩ ॥ 

শী 

পপ পা আপস 

ভূগুনন্দন ! কৃষ্ণপত্বীগণের অভিপ্রায় অতীব ছুর্জেয় 1, 
তাহারা পূর্ববে পতিকে সম্মগত জানিয়া'দূর হইতেই মনে 
মনে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । পরে যখন তিনি দৃষ্টিপথে 
আগমন করিলেন, তাহাকে দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারাই আলিঙ্গন 
করিলেন। শেষে যখন তিনি সমীপবর্তী হইলেন, তখন্ব. 
তাহাকে আত্মজগণ দ্বারা, আলিঙ্গন করাইয়া যেন আপনারাই 
আলিঙ্গন কৰিলেন। এই ব্যাপার য়ে কেবল তীহাদিগের 



1২ | জিমভাগবতহ্ 1 [ ১ স্কং--১১ আং। 

[ধরমাসী। 111, ৫ 
আরাঁৎ আয়াস্তং তং পতিং দর্শনাৎ পূর্ধবমাত্বন। বুদ্ধযা পরিরেভিয়ে । ততো! 

ৃষ্টিভিরিভ্র্িরৈঃ। ততঃ' সমীপে আগতমাত্মজৈঃ পুত্র হীতক্মালিয়ন্তর ইব 
১০৮ আলিঙ্গিতবত্য ইত্যর্থঃ। অত্র হেতু ছুরস্তভাবাঃ গ্ভীরাভিপ্রায়াঃ। 
তদা চ ত্বাসাং নেত্রয়ো্সিকুদ্বমগ্যান্থু বাম্পং টবক্লব্যাৎ বৈবস্ঠাদাত্রবৎ ঈষৎ 
নুত্রাব। অতএব ধৈর্য্যহান্ত1 বিলজ্জতীনাম্। হে ভূগুবর্ধ্য চিত্রং শৃণিত্যর্থঃ ॥৩৪॥ 

[ চুর্ণিকা 1] 
তদ্দানীং ৃষ্ট্যা তং পরিরেভিরে ॥ ৬৪ ॥ 

| [ প্রীজীবগোস্বাসী ।] 
তমিতি তৈঃ। তত্র শ্বয়মালিঙ্গিতবত্য ইবেতি.যোজ্যম্। ছুরস্তভাঁব! উদ্তট- 

ভাবাঃ। অতএব নিরুদ্ধমপ্যাম্রবৎ। অত্রাস্মজদ্বারাঁলিঙ্গনেন কান্তভাৰ আভাম্ততে। 
তদ্বারা তৎসভ্োগাযোগ্যত্বাৎ সমাধানঞ্চ__প্রীতিসামান্তপরিপোষায়ৈৰ তথা- 
চরিতং নতু কান্ঠুভাবপোধায়। তৎপোঁষস্ত দৃষ্ট্যাদিদ্বারৈব। তন্মানন দোষ ইতি ॥৩৪। 

[ প্রীবিশবনাথচক্রবর্ভী।] 
লজ্জয়! ক্লতবিদ্লানামপি তাসাং তৎপরিরস্তে প্রকাঁরমাহ তমিতি। ৷ আত্মজৈ- 

মনোভবৈল্তদর্শনেনোদ্দীপিতৈঃ কামৈর্থেতৃভিরিত্যর্থঃ। মকরধবজ. আত্মভু- 
রিত্যমরঃ| দৃষ্টির্ভিঃ পরিরেভিরে ইতি প্রথমং চাক্ষুষঃ সম্ভোগ উক্তঃ। ততো 
দৃষ্টিভিরেধ নেত্ররন্থৈরেবাস্তঃ প্রবেস্ত আত্মনা অস্তর্দেহেনাপি। যতো ছুরস্তভাব! 
ছজ্ঞেয়াভিপ্রায়াঃ। অতএব কক্ষ্যতে চায়মেব প্রকারে! ভাববতীনাম্-_তং 
কাচিন্নেত্ররন্ধ্েণ হদ্দিরৃত্য নিমীল্য চ। পুলকাঙ্গ্যুপগুহান্তে যোগীবানন্দ- 
প্ুতেতি+ তদপি হুক্ষধিয়] প্রেয়সা শ্বাভিপ্রায়ং জ্ঞাতমা লক্ষ্য বিলজ্জমনানাং 

তাসাং নেত্রয়োরম্ু নিরুদ্ধমপি বৈক্রব্যাৎ বৈবশ্যাৎ আ ঈষৎ অশ্রবৎ সুআব ] 
হে ভূগুবর্ধয ॥ ৩৪ ॥ 

কল্পনাতেই সীমাবদ্ধ রহিল, তাহা নহে; ; ভাহার। প্রকৃতপক্ষে 
'আলিঙ্গন-জন্য হুখও অনুভব করিতে লাঁগিলেন। & আনন্দে 
তাহারা এতই বিবশ - হুইয়াছিলেন যে, উহা! গোঁপনও 
করিতে পারিলেন না। তাহার! আনন্দাশ্রু নেত্রমধ্যে নিরুদ্ধ 
রাখিবাত্স চেষ্টা করিলেও উহ! নিরুদ্ধ রহিল না, ঈষৎ 
বিগলিত হইতে লাগিল। তখন ভীহার আপরনাদিগের এঁ | 
ধৈরধ্যচ্যুতিতে অতিশয় লঙ্জিত হইয়া! পড়িলেন ॥ ৩৪ ॥ 4 
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যদ্যপ্যসে। পার্খগতো রহোগত-. 
স্তথাপি তস্তাজ্যিযুগং নবং নবমূ। 
পদে পদে ক বিরমেত তৎপদা- 

চ্চলাপি যৎশ্রীর্ন জহাতি কহিচিৎ ॥ ৩৫৭ . 
অসৌ-( জীর্ণ ) ঘদ্যপি পার্শগতঃ রত্নোগতঃ, তথাপি তস্য অজ্যিযুগং পদে পদে নষং 

নবং (ভাতি)। চল। অপি ঞ্রীঃ যৎ (পদ্দং) কহিচিৎ ন জহাতি, তৎপদাৎ ক। বিরমেত! 8৩৫॥ 

[শীধরস্বামী ।]. 

পার্খগতঃ সমীপস্থঃ | তত্রতপি রহোগতঃ একান্তে চ বর্ততে ম্ম। পদে পদে. 
প্রতিক্ষণং নবং নবমেব। অত্র সারার কা রিরমেতেতি। চল! চঞ্চল- 
স্বভাব! অপি ॥ ৩৫ * ৃ ্ 

[হর্ণিকা |] 
"যতঃ চ্চলাপি লক্ষ্মী যৎপদং ন ত্যজতি অন্তাঁসাঁং তু ক! কথা'॥ ৩৫ ॥ 

[ গ্রজীবগোস্বামী |] . 

: চিরবিরহানস্তরমেতাদৃশনুরাগ্যেদয়যোগ্যতায়াং তাঁসামেবাবসথত্তিরং কৈষু- 
ত্যেন দৃষ্টাস্তয়তি যদীতি। অসৌ শ্রীকৃব্চঃ। তাসাং প্রীপঞ্টমহিষীণাম্। নবং 
নবমিতি । তচ্চ তাসাং শ্বাভাবিকান্ুরাগ্বতীনাং নাশ্চ্য্যম্। যতঃ ক! বান্তাপি 
তৎপদাদ্বিরমেত তদাস্বাদেন তৃপ্তা নবেৎ। তৎকৈমুত্যেনোদাহ্রং চলাঁ 
পীতি। জগতি চঞ্চলন্বভাবস্ছেন দৃষ্টাপি " ৩৫. 

০ 

টি 

* ' [শ্ত্ীবিশ্বনাথচক্রবর্তা । ] 
পদে পদে ক্ষণে ক্ষণে তাসাং নবং নবমেব ভবতি। অত্র“ কৈমুত্যং 

কা বিষ্মেতেতি। চল। চঞ্চলম্বভাব! শ্রীঃ সম্পত্তিরপেতি যা 
তস্তোক্তম্ ॥ ৩৫ ॥ 

যদিও শ্রীকৃষ্ণ ভাহাদিগের সমীপস্থ ছিলেন, এবং রর 
তাহাদিগের সহিত নির্জনে অবস্থার করিতেন, তথাপি 
তাঁহার চরণ-যুগল তাঁহাদিগের প্রতিক্ষণেই নৃতন নূতন বোধ 
হইত। স্বভাবত চঞ্চল! লক্ষীদেবীও যখন কদাপি এ পাদগ্ুক্ম 

তে বিরত হইবে-! ॥ ৩৫ ॥ 

পু 
পরিত্যাগ করিতে পারেন না; তখন অন্য কোন্ কামিনী তাহা , | 



নন ৪৪৮ প্রীমনাগবতম্। [১১১ মং) টু 
রঃ নি 

॥ স্কোকে করসে কে ্ 

ৎ 

_ এবং নৃপাণ্ধাং ক্ষিতিভারজম্মনী- 
_ মক্ষৌহিনীতিঃ পরিবৃতততেজসাম্। 

বিধায় বৈরং শ্বসনো। যথানলং 

' মিথো বধেনোপরতো নিরায়ুধঃ ॥ ৩৬ ॥ 
স্বসনঃ €বেখুলাম্ অন্টোন্তসজ্ঘর্ষণেন ) অনলং-( বিধায় মিথঃ দীহেন ) যখ| (উপশ।ম্যতি 

তথা, গ্রকৃঞ্ণত স্বয়ং) নিরায়ুধঃ (মন্) এবম্ অক্ষৌহিণীভি? পরিবৃত্ততেস।ং ক্ষিতিতার- 
জন্মনাং বৃপাণাং বৈরং বিধান (তেষাং) মিথঃ বধেন উপরতঃ | ৩৬ ॥ 

[শ্রীধ্রন্বামী।] 

উক্তং শ্রীকষ্চরিতং সংক্ষিপ্যাহ এবমিতি দ্বাভ্যাম্। ক্ষিতের্ভারায় জন্ম 

যেযাম্। অক্ষৌহিণীভিঃ কৃত্বা পরিবৃত্তং সর্বতঃ প্রস্থতংতেজঃ প্রভাবোযেষাম্।. 
শ্বসনে৷ বায়ুঃ বেখুনামন্তোন্তমংঘর্ধণেনানলঃ বিধায় মিখে দাহেন যথ। উপশাম্যতি 
তদ্বৎ ॥ ৩৬ ৪ 

ৃ ছু 
এবং ক্ষিতিভারভূতানাং রাজ্ঞাং মধ্যে কলহমুৎপাদা মিথে। ঘাতয়িত্ব 

স্বয়মুপররাম বায়ুঃ যাস যথা! শাম্যতি তদ্বৎ ॥ ৩৬ ॥ 

অথ তথাগতন্ত তন্ত লীলার, নিশ্িনততাপু্বকং 
তাভী রমণমেবাহ এমিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩৬ ॥ 

€ [ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তা |] 

তাভিঃ সহ রমণ্ং নিশ্রত্যুহং বন্তুং তস্ত কা্ধযাস্তরব্য্রত্বাভাবমান্রএবমিতি ৃ 

অক্ষৌহিনীভিঃ সহ পন্বিবৃত্ধং বিস্তীর্ণ তেজে! যেষাম্। শ্বসনে! বাযুর্বেগুনাম্ 
অন্তোন্সংঘর্ষেণ অনলং বিধায় মিথে। দাহেন যথোপশাম্যতি তদ্বৎ ॥ ৩৬॥ 

বায়ু যেরূপ বেণু সকলের পরস্পর সঙ্ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি 
উৎপাদন পুর্ববক উহাদিগকে ভল্মীভূত করিয়া! স্বয়ং উপশম 
প্রাপ্ত হয়, ভগবান আ্বীকফ্চও তন্রপ স্বয়ং অস্ত্রধারণ | 
রিয়াই বহুতর-অক্ষৌহিণী-সৈ্ব-সমাবেশে প্রবল-পরাক্রাস্ত 

অর্ু্নীয়গুলের ভারভূত নৃপতিগরণের মধ্যে পূর্বোক্ত প্রকারে 
| পিরষ্পর: বৈর উত্পাদন দ্বারা তাহাদিগের নিধন সাধন ৃ্ 
ুঁ কিয়া আঁপনি উপশীস্ত হইলেন ॥ ৩৬৭. রী 



১৮৯ 
* ১স্ব-১১অং।] . আ্ীমপ্ভাবতম্ ! 
তা এল রত উন উড বদি 

স এষ নরলোকেহন্সিক্লবতীর্ণঃ ম্বমায়য়া। 
রেমে ্ত্ীরত্বকুটস্থো ভগবান্ প্রাকৃতো। বথা ॥ ৩৭ ॥ 

নং এষ; ভগবান্ শ্রী! ) অন্মিন হরলোকে শ্বষায়য়। অবতীর্ব: (সন) রক: | 

(ভূত্ব।) প্রকৃতঃ ১8098 সি, 

[ জঃন্থামী 1]. | 

্ীরত্বকুটস্থঃ উত্ভমন্ত্রীকগন্স্থঃ ॥ ৩৭ ॥ ১ 

[ চুর্িক।| 7 | : 

" এবংবিধঃ শ্রীকুষ্ণঃ শ্বমায়যাবতীর্ণঃ সন্ প্রাকতবৎ স্ত্রীভিঃ সহ রেমে ॥৩৭॥ 

জা. 1 প্রীজীবগোম্বামী। ] 

য এবসূপরতঃ স এব রেমে ইতি যোজ্যম্.। স্বেষু নিজজনৈষু যা মায়া 
ুপা ততসুখচিন্টী্ধামযপ্রেমা তয়! লৌকেহ্বতীর্ণ ইতি তন্তা এব সর্বাৰতার- 
গ্রয়োজননিমিত্তত্বাৎ স্ত্রীরত্রকূটস্থোইপি তাদৃশরমণীবেশকারিপ্রেমবিশেষরপয়া 
তয়ৈব রেমে ন তু প্রপিদ্ধকা7মনেত্যর্থঃ। অত্র রত্ত্ুপদেন তাসামপি তদ্যোগ্যত্বং 
বোধয়িত্বা তাদৃশপ্রেমবিশেষময়ন্বং বোধিতম্। এবং ভাববৈলক্ষণ্যেইপি ক্রিয়য়া 
সাম্যমিত্যাহ প্রারুতো। যপেতি । অত্র শ্রীভগব্্ তাহপ্যপ্রাকতত্বং দর্শয়িত্বা তন্বৎ 

কামবিষয়ত্বং.( কামবিশেহময়ত্বং ) নিরাকৃতম্ ॥ ৩৭ ॥ 

[ ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী। ] 

| না 'যোগমায়ৈব। ্রীরত্বসমূহে '্রুকাশবাছলোন প্রত্যেকমেব তিষ্ঠতীতি ' 
সঃ।.প্রাকতো। যথেত্যনেন তস্য তথা রমণকারণস্ত কামস্ত রমণস্ত চ অন্প্াকত- 
ত্বাৎ নিণত্মুক্তম্ ॥ ৩৭ ॥ র 

ই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ মায়ায় এই নরলোকে 
অবতরণ পূর্বক, (এইরূপে ভূভারহরণ দ্বারা নিজের অবতার- 
প্রয়োজন নিম্পীদিত হইলে, এক্ষণে অধসর পাইয়া অবশিষ্ট 
তক্তমনোরথ-পুরণরূপ. অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্পাদনের 
নিমিত্ত ) নিজ. বিহারযোগ্য স্ত্রীরতুসমূছে পরিরৃত হইয়! 
প্রাকৃত মনুষ্যের হ্যায় বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥  & 

| ০ এ] ৃ 



প্রীমভাগধতম্.! ০1১ স্ক২--১১ অং। 

উদ্দামভাবপিশুনামলবন্তৃহাস- 

ৃ জীড়াবলোকনিহতোইমদনোহপি যাঁপাম 1 * 
সংযুহ্থ চাঁপমজহাৎ প্রমদোত্বমান্তা | 

 যস্তেক্দ্িয়ং বিমথিতুং কুছকৈর্ন শেকুঃ ॥ ৩৮ | 
যাসাম্ উদ্াসাবাসিনামলবস্সবীড়ারোকনিহত: অমদনঃ অপি সু চাপম্ 

অহ জা; গ্রমদ্বোতমাঃ বুহকৈঃ যস্য ইস্রিযবঃ বিমখিতুং্জ পেরু ॥৩৮% 

[প্রীধরস্বামী।] 

' নন্বেবং ্ী্গাদিতি সংসারপ্রতীতেঃ কখং ভগবানবভীর্ণ ইত্যুচ্যতে তত 
উদ্দীমেতি ঘ্বাত্যাম্। যাঁপাম্ উদ্দাম গল্ভীরে! যো ভাবঃ অভিপ্রায় ভস্য পিশ্ুনঃ, 
কুচকো যৌহমলো বন্তঃ সুন্দরো হাসো! ত্রীড়ীবলোকশ্চ জীঁভ্যাং নিহতঃ অমদ্নঃ 
শ্রীমহাদেবোহপি সংমুহা লঙ্জয়৷ চাঁপংপিনাকম্ অজহাৎ। এবংপ্রভা বাঃ (যাঃ). 

স্িযঃ ইত্যেতাবদ্বিবক্ষিতম্। বদ্বা ভগবতে! মোহিনীরূপেণ মহেশো২পি 
মোহিত এব.এতাশ্চ তাঁদৃগ্বিলাসা এবেতি তখোক্তম্। ভাঃ কুহটঃ৮ কপট 
রিত্রমৈর্বস্তেজিয়ং মনঃ বিমথিতুং ক্ষোভয়িভুং ন শক্কাঃ ॥ ৩৮| 

| মি " [মীপনী। ] 
অজহাৎ ত্যক্তবানিডি কাঁচিং পুরাগ্রসিদ্ধাখ্যায়িকেতি প্রাঃ ॥ ৩৮ ॥ 

| চূর্ষিকা 1]. 

 তাঁঃ কিয় ভগবতো মনঃ বিলাটসঃ ক্ষোভরিতুং ন শেকুঃ ॥ ৩৮ 

কৃষ্ণপত্ভীগণ যে প্রমদাগণের শ্রেষ্ট, এবং অতিশয় প্রতীর- 
শীলিনী, তাহীতে সন্দেহ নাই। অন্যের কথ দুরে থাকুক, 
খ্বয্ং মহাদেবও মোহিনীমুত্তির ন্যায় বিলাস-শালিনী কষ্ণপত্ী- 
গণের গভীর*অভিপ্রীয়- -সৃচক স্থন্দর হাস্য ও সলজ্জ অব- 
লোকনে আহত হইয়া! মোহবশত নিজ পিনাক পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, তাহাদিগের :সংসর্গে বিশুগ্ধ 
“হয়েন নাই। তাঁহাদিগের বিভ্রম সকল শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে বিশেষ, 

রী রর উৎপাদন করিতে পারে নি ॥ ৩৮০1 
চর 

০০০০০৪০০৪০০ 55652 বস্তি রি ট্রিট 

ঞ্ রী 



চু ১ কই 1, আনসাথবতম্। এ ৪৫. চু 

পট পাইনি ||| িক্ছি এ রঙা 

১ 
জা 

*... [প্রীলীবঙ্টোনবাসী।] টি পু 
পুনরপি তদেব স্থাপয়তি উদ্দমেতি | মদনশ্চ গ্রারুতবঃ কাঁমঃ উতর 

সুচকনির্খলমনোহরাভ্যাং - হাসত্রীড়ারিলোকাত্যাং নিহতন্তন্মহিমদর্শনেন ্বয়- 
মেবোক্কা্ারুতস্বান্ত্রাদিবলোহতৃৎ। খসতএব সংসুহ চ্টপমজহাৎ। জুপস্ীবং 
ধন্ুরপাঙ্গতরঙ্গিত্নুনি বাণা গুণঃ -শ্রবণপালিরিতি -স্মরেণ। অস্ত্াণিৎনির্জিত- 
জ+্ত কিমর্পিতানীতিবৎ। তত্র 'নিজ্জন্্রপ্রসোগং ন কুরুতে. এবেতার্ঘঃ ৷ তথা- 
ভৃতা "অপি প্রমদৌত্মাঃ প্রমদেন গ্পকষ্প্রেমানন্নবিশেষেণ পরমোৎকৃষ্টান্তাঃ 

শ্ববৃনদ এষ যাঃ শ্বতোহপুৎকষ্টপ্রেমবত্যন্তাসাং সামোচ্য়া .কুহকৈস্তাদৃশপ্রেমাঁং 
ভাবেন: কপটাংশপ্রযুকৈঃ সস্ভিঃ কটাক্ষারদিভির্তে্রিয়ং বিমধিতুং তদিশেষেণ 
মথিতুং ন শেঝুঃ। কিন্তু শ্বপ্রেমান্ুরূপমেব শেকুরিতি | তন্মাৎ প্রমমাতো- 
খাসিবিকারদাক কামুক ৈলঙ্গপ্যিতি ভাবঃ ৩৮ ॥ 

০ 
৬ 

ও. . [শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা | ] পু | 
নিবি ভূঞজানস্ত তন্ত কথমপ্রাককতত্বং তত্রাহ। যাসাঁম্. উদ্দামঃ 

গন্তীরে! যে! ভারঃ. প্রেম! তন্ত পিগুনঃ কুচকোহমলো বন্ধঃ স্ুন্দরে। হাঁসে। ব্রীড়া- 
সহিতোইবলোকশ্চ তাভ্যাং কৃষ্ণবিষয়কাভ্যাং স্বরূপভূতকন্দর্পপীড়োখাচ্যাং 
.নিহতঃ অহো। এতা| মষ্ছরাঘাভং'রি্ন্ক সম্পৃহ্ং কাস্তমালোকয়স্তে ইতি বিচারয়- 
ম্নেৰ তদতিমাধূর্যযাবলৌকো খবিশ্বয়বিবশীকৃতঃ সন্ মদনঃ গ্রাকৃতক্নপর্তন্মোহ- 
নার্থমাগতোহপি স্বয়ং সংমুহা চীপম্ অ্জহাঁৎ। আসাং জচাপ।রুষ্টানাং তরীড়াব- 
লোঁটকশরাণা গ্রে কিং মে চাপেন সশরেতি তং তত্যাজন তাঁঃ প্রমদোত্তমাঁঃ 
অপি যন্তেক্িয়ং মথিতুং শ্ববশীকর্তৃং কুহকৈঃ কপটপ্রযুজৈরবস্তহাসাদিভির্ন শেকুঃ 
কিন্তু প্রেমপ্রযুট্তৈঃ শেকুরিতি তাসাং সমঞ্জসরতিমন্তাৎ প্রেমময়াঃ কাম 
অপি কটাঙ্ষাদয়ঃ সম্ভবস্তি। তত্রাদ্যাঃ . ভাবপিগুনশবেনোচ্যন্তে । দ্বিতীয়াঃ 
কুহকশবেন। তত্রাট্যেশীককতে্দরিয়ত্বেহপি ভগবতোতপ্রারুতত্বলক্ষণং নৈতুপ্যিমেব 
তস্ত. প্রেমবশ্যত্বাৎ প্রেম্ণশ্চ, চিচ্ছক্তিবিলাসবিশেষস্বাপ্রন্য়ানাং কটাক্ষাদীনাধ। 
তছুখিতন্ত কামস্ত চ ততৎকাঁরণকন্ত. রমণন্ত চ চিন্বযত্বাদ্বিষয়ভোগশবোন বজ্জু-. 
মশক্যাত্বান্মায়িকানামেব শবস্পর্শীদীনাং বিষয়শবেনাভিধানাঁদিতি। দবিতীয়ৈঃ 
প্রেমরহিতৈর্বশীকারাসম্তবাৎ যন্তেজিয়ং বিমথিতুং কুহটৈন' শেকুরিত্যুক্তম্। 
সর্খৈব তদিক্তিয়ধিমথনাভাবে ব্যাখ্যাতে রেমে স্ত্রীরদ্কৃটস্থে! ভগবান গ্রাকতে| 

 যথেত্যনেন ব্যঞ্জিতা রমণাসক্তিশ্চ নোপপদ্যতে । কিঞ্চাত্র কাদাচিৎকৈত্তদীয়- 
কামময়কটাক্ষাদিতি্বসীকরাভাবেইপি তেষাং গ্রাকৃতত্বং ন বাঁচ্যংগষ্টমহ্ষীণাং 
সর্বাসাং চিচ্ছক্তিত্বাৎ তদীয়েযু কটাক্ষাদিযু. গ্রা্কতত্বগ্রবেশাশকেঃ। 'ন চ 

: স্বরূপতৃতত্বেহপি চিচ্ছক্তিসামান্টপ্তৈক্ বশো৷ তগবান্ কিন্তু চিচ্ছক্কিবিশেষস্ত 
ূ রা এবেতি 'মিদ্ধাস্তা্দিতি সর্বমনবদ্যম্ ॥ ৩৮ 
উকি 



রি 

রা , টিক, ঃ হরণ হ ূ রঃ ০১০০৪৩৬ এ ) ও 

২ " টি টি ঞ রঃ 

ৃ উীমাগবতয্। . (১ ং৯৯ আংও $ ৪৫২ 
চস, সি, এরি 

' ময়ং মন্যতে লোকে। হ্যসক্তমপি সি. |) 

'আত্মোপম্যেন মন্ুর্জং ব্যাপৃ্ানং যতোইবুধঃ॥ ৩৯ ॥ 
ৃ অয়ং-লোক: অসন্তম্. অপি ব্যাপৃণুনং ত্ 95 সঙ্গিনং মনুজং মগ্যতে হি। 

| বতঃ অবুধঃ$ ৩৯1, *.. ু ও ্ 

[ক্রধরস্বাস্ |] | 

তং শ্রীকষ্ণম্ অয়ং প্রাকতো লোক আত্মৌপম্যেন বযাদশ্ঠেন নং 
ৃ মন্থজং মন্থাতে । অত্র হেতুঃ বাপূ্ানং ব্যাপ্রিয়যাণম্॥। যতোইয়মবুধ 

অতত্বজ্ঞঃ ॥ ৩৯ ॥ " এ 

[দীপনী।] 

ব্যাপ্রিয়মাণং ডি ॥ ৩৯--৪১ 

[ চুর্ণিকা। ] 
ঈদৃশং ভগবন্তং লোক! বিষয়িণং মন্যতে যতোইবুধঃ ॥ ৩৯ | . 

[ শ্রীজীবগোস্বমী | ] 

তন্মাদেতভত্বমবিজ্তা়ৈব অয়ং সাধারণো লৌকঃ অসক্তমপি প্রীুতগুণে- 
ঘনাঁদক্র্মপি 'যতঃ আঁআ্বৌপম্যেন মন্জং ব্যাপূণানং কামাদিব্যাপারযুক্তং চু 
মন্ততে যগাত্মনঃ গ্রাকতমনুয্যত্বাদি তখৈব মন্যত ইত্যর্থঃ। অতবারুধ এবাসৌ 
লোক ইতি ॥ ৩৯ ॥ ডা 

[ গ্রীবিশ্বনা ধচত্রবর্তা । ] 
এবং 'স্তুতো: বিষয়সঙ্গরহিতমপি তম্ অনভিস্তো বহির্র্ণী লোকো বিষয়- 

ঙ্ষিনমেব মন্ততে ইত্যাহ তময়মিতি। আত্মৌপম্যেন ্বসাঁদুশ্যেন? তত্র হেতু- 
ব্যাপৃণ্ণানং ব্য।প্রিয়মাণং সত্যভামায়ামীসক্তেরেব পারিজাতার্থবহুব্যাপারদর্শনা- 
দিত্যর্থঃ। অতোহবুধঃ সদসদ্বিবেচনশৃন্ঘঃ নীলমণিং কাচমিব প্রেমাঁণমেব 
বিষয়াসক্কিং নিশ্চিনোতীত্যর্ঘঃ ॥ ৩৯ | 

 বস্তত তিনি' বিষয়সঙ্গ-বিরহিত হইলেণ প্রাকৃত লোক 
সকল অজ্ঞতাবশত তাহাকে আপনাদের ন্যায় কর্মে র্যাপৃত 
দেখিয়া! কর্্মাসক্ত সাধারণ মনুষ্য বলিয়াই বিবেচনা করিয়া 

' থাকে ॥ ৩৯ ॥ 

পর... সশিশিপিল ৃ 
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পিসি রোস্িািত প্িপিটিস্কিকািা ৪ সাইট উকি ক সত ঠা ত ৯৮ উঠ ৩ সস্তা লা ভাসি ৮ ৯ পাস রিপা লি ৭. সি সিসির রি সি % ৪ এ জরা দা «এ? ৬০ স্্স্ান্হিরটী 

এতদীশনমীশম্ প্রকৃতিস্থোহপি তদ্গুণৈই। 
'ন যুজ্যতে সদাত্মস্থ্যথ। বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৪০. 

যথা তদাশ্রয়। বুদ্ধিঃ আত্মস্থৈ: € পৈ৪) ন ধুজ্যতে, ( তথ শ্রীকৃফ:) ক অপি 

তৃদ্গুণৈঃ সদ (ন যুজাতে ); ঈশপ্যৎঈশনম্ এতৎ (এব )॥ ৪০ | ' * ৬ 

| প্রীধরস্বামী।] ূ | 
_কুত ইত্যপেক্ষায়ামৈশ্ব্যযলক্ষণমাঁহ এতদ্দিতি। ঈশহেশামৈশ্বয্যং নাম 

'এএতদেব। কিং তথ এ্রকৃতিস্থোহপি ভন্তা গুপৈঃ সুখছুঃখাদিভিঃ সদা ন যুজাতে 

মর্সভঃ সাংখ্যমাশ্রিত ইতি ॥ ৪০ ॥ 

ইতি যত। যথা আত্মধস্থরানন্নাপিভিরাত্মাশ্রয়াপি বুদ্ধির সুজাতে তদ্ব৫7 
বৈধর্ম্াদৃষ্টান্তো বা আত্মস্থৈঃ সভ্তাপ্রকাশাদিভির্ষ্থ বুদ্ধিবঁজ্যতে ইতি ।" এবং 
বা অনদাত্ম! দেহঃ তরস্থৈগুণৈস্তাাশ্য। ুদ্ধিন্তূপাধিজ্ীবে! যথ। যুজ্যতে ' এবং 
্রকতিস্থোৎ প্রি তদ্ঘগুণৈর্ন যুজ্যতে ইতি য। এতদীশনমীশস্তেতি ॥ ৪৯] * 

*. [চুধিকা |] 
কিঞ্ তগবতঃ সি কিং. তৎ. রৃতস্থোপি তদগুদৈর্ন 

যুজ্যতে ইতি যৎ॥ ৪০ 

[শ্রীজীবগোন্বামী | 
প্রাকৃতগুণেঘসত্রত্বে হেতুঃ এতদ্িতি | * অবতারাদৌ প্রককতিগুণময়ে 

প্রপঞ্চে তিষ্ঠন্নপি সদৈব তদ্গুণৈর্ন যুজ্যতে ইতি যৎ এতদীশস্তেশনমৈশ্বধর্যম। 
তত্র ব্যতিরেকে দৃষ্টীস্তঃ যথেতি। তদাশ্বয়া প্রকৃত্যাশরা বুদ্ধিজীবজ্ঞানং 'বখ' 
যুজ্যতে তথা নেতি। অন্বয়ে বা তদাশ্রয়! শ্রীতগবদাশ্রয়া পরমভাগবতান্টাং 
বুদ্ধি প্রক্ৃতিস্থা' কথক্চিত্ত্র' পতিতাপি ন মুজ্যতে তদ্বং। এবমেবোক্তং 
তৃতীয়ে--ভগবাঁনপি বিশ্বাত্বী লোৌকবেদপথ*নুগঃ | কামান্ দিষেবে ঘবার্ধত্যা- 

| ০০০ |] . ্ 
নু ভবতু নাম তাসাং চিচ্ছক্তিত্বাঁৎ তদ্রমণাদেনিরগুণত্বমূ।' তদপি প্রাকৃত 

প্রপঞ্চমধ্যে গ্রা্কতে এব যছুরংশে অবতীর্ণন্ত প্রাকৃতানামেব জরাসন্ধাদীনা- 

বুদ্ধি যেরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া 'থাকিলেও আত্মার * 
আনন্দা্দ গুণে গুপবতী হইতে পারে - না, তত্রী তিনি 
মায়াত্রিত হইয়াও মায়ার টু খাদিগুণে লিগ হয়েন না; 
ইহাই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ॥ ৪০. 

(সস 
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তং মেনিরেহবল! মৌঢ্যাৎ স্ত্রৈণং চানুত্রতং রহঃ। 
সাপে ভর্ত্রীশ্বরং মতয়ো যথা ॥ ৪১ ॥ 

. মতয়ঃ ঈখরং যথা, (তখ) ভর্ভঃ অপ্রমাণবিদঃ অবলাঃ মৌদ্যাৎ তং স্তৈণং রহঃ অনুত্রত 
" চ.মেনিরে ॥ ৪১ ॥ ' [' 'মৌচ্যাৎ”ইত্যত্র "মূঢাঃ” ইতি পাঠৈস্তরম্।] ৃঁ 

ইতি ্ীমন্তাগবতে মহাপুরাঁণে গারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে শ্রীকৃষ্্বারকা প্রবেশো! নাম 

একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥. 

ঙী 

| | [শ্রীধরম্বামী।] 

তৎগস্ত্যোধপি তত্ত তত্বং ন জানভীত্যাহ। তং স্ত্্ণম্_ আত্মবস্ং রহ 
একান্তে অনুব্রতম অনুস্তপ্ মেনিরে । তর্তুরপ্রমাণবিদঃ প্রমাণমিযত্তাং 
মহিমানং অজানত্য ইত্যর্থ ৷ ঈশ্বরং ক্ষেত্রজ্ঞং মতয়োহ্হং বৃততয়ো যথ! সবাধীনং 

*.' * [শ্রীবিশ্বনাথচন্রবর্তা |] 
মন্তুরাণাঁং রূগশবাদীন্ 'বিষয়ান্ ্বা্প্োজানীকিৈরাদদানসা শুণসঙ্গঃ খলু 

*ছূ্বার এব ইত্যত আহ এতদিতি। ঈশস্ত ঈশনমৈঙ্বর্ধ্যং নামৈতদ্দিতি যৎ 
প্রকৃত স্থিতোহপি'তন্তা গুৈঃ ন যুজ্যতে। গুণৈঃ কীদুশৈঃ আত্মস্থৈত | অয়- 
মর্থঃ__্বকবং গুণেষু তিষ্ঠতি গুণ অপি তন্থিংস্তিষস্তি তদপি তস্য গুণৈরসম্পর্ক 
ইতি বন্ততো ভগবত, এব. সর্বপ্রপঞ্চস্তাধিষ্ঠানত্বে চাধিষ্ঠাতৃত্বে চাপি নির্ভণত্ব- 
মেবোক্তম্। সাক্ষী চেতাঃ কেবলে! নিপুণশ্চেতি সত্বাদয়ো ন সম্ভীশে যত্র চ 
প্রান্কতা গুণ ইতি 'হরিহি নিুঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রক্কতেঃপর ইত্যাদি শ্রুতি-" 
স্বতিভিঃ ৷ যথা তদীশ্রন্বা স এবাশ্রয়ো। বিষয়ে: যস্তাঃ সা ততম্মরণবতী পরম- 
ভাগবতানাং বুদ্ধিঃ গ্রকৃতিস্থাঁপি সন্ষ্িস্ততিনিন্নাদিষু. তপিক্ষুৎপিপা সাগ্রীডরা- 
দিষু জাগরশ্বপরম্যুণ্তিষু সব্বাদিগুণেষু স্থিতাপি তেঘোদাঁমীন্যাৎ ন তৈর্যজ্যতে 
ইভি। তখৈব - গ্রাককতান্: বিষয়ান্ আদদানস্তাপি তন্ত তে্াকিশূনা্াৎ ন 

তৈ্যোগ: |৪০॥ . *'. 

রুষ্ণপত্ঠীগণ তাহার তত্ব জানিতেন.না; অতএব. তাহার 
* মহিমা সম্যক. অৰগত ন হইয়াই মুঢ়তা প্রযুক্ত আত্মবুদ্ধি- 
অনুসারে তীহাকে স্ত্রেণ ও. একান্ত অনুগত, বলিয়্ঠই শ্থির 

, করিয়াছিলেন । ৪১ |. 
নর দ্বারকা প্রবেশ নামক একাধশ অধ্যায়ের হা সমাপ্ত ।. 

“স্ব ” 

+ হি ঙ 
নি হান ৬১৪১5 তপতি পা উট নিশির সপ ৬? দি উলসি ও ৯৩ উপরে লী? ২ ৫৯৪ তির উ পি ছি উদ পিছ সির দাদি 
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স1 ্ধরস্বামী |] 

বধর্শুযোগিনং মনান্তে তদ্বৎ । যন্ব! বা তাঁসাং মতয়ঃ কল্পনাঁঃ তথ] উদর 
(স্ত্রণোদিরপং.মেনিরে ইত্যর্থঃ॥ ৪১] | 

ইতি ভাগবত ার্ধদীপিকায়াং গ্রথসন্ব্ষে একাঁদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥.১১॥ 

[চুধিক[1] 
তং স্রি্ঃ. মৌঢাতি, স্তেণ মেনিরৈ অহস্কারবৃত্তয়ঃ ক্ষেত্রওং স্বাধীনং যথ! 
মন্টস্তে' তদ্বৎ ॥ ৪১ ॥ 

ইতি ভাগবত একাদশোহধযায়: ॥ ০১ ॥ 
ক. 

78 কি টা এর নি রিনিতা ১ ও 

» | শ্রীজীবগোস্বামী। ] 

নথ তাদুশমৈশবধাং তন্ত তাঁঃ কিং জানস্তি যদি জানজ্জি ভদা রহোলীলায়াং 
্রট্যত্যেব তাঁদৃশপ্রেমেত্যশিক্ব্যাহ ৩মিতি।,ইশ্বরমপি তং রহ একান্তিলীলায়াং, 
মৌ্যাৎ তাদৃশপ্রেমমোহাৎ ভর্ভরপ্রমাণবিদঃ, “তাদৃশৈশ্র্য্যজ্ঞানরহিতাঃ স্ত্ণম্ 
আস্মবশ্তম্ অনুত্রতম্ অনুস্থতঞ্চ, মেনিরে। তচ্চ নাযুক্তমিত্যাহ 1 যথ। তাসাঁং 
মতয়ঃ প্রেমবাঁসনা তখৈব স ইতি । যে যথা মাং প্রপদ্যস্তেতাংস্তঘৈব ভজাম্যহ- 
মিত্যাদেঃ ্েচ্ছাময়স্তেত্যাদেশ্চ প্রামাণ্যাদিতি ভাঁবঃ॥ ৪১এ | 

ইতি ্রমভাগবতপ্থম্্ত প্রীজীবগোস্বামিকৃতত্রমসসর্ভে একাদশোধধাি ১১ |. 
সকার 

: ০ ৰ পরীবিশবনাধচতরবর্তী।] | ক 

: নঙ্থ তি যান তন্ত- সটটদবাসক্তিস্তাঃ পষ্টমহিষ্য এবাভিজ্ঞান্তস্ত তত্বং 
সামস্ত্েন জানস্তি। মৈবম্। রসপুষ্টিসিদ্যর্থং তাসাং্বরূপভৃতানামপি ঘোগমাঁয়য়া 
তগ্বতৈব স্বসম্পূর্ণজ্ঞানাবরণাঁৎ তা অপি তং ন জারীর তমিতি। তং 
স্বতর্ভারং রহোইন্ুরতং স্বপ্রেমবশ্যমপি স্ত্ৈশং স্্ীমাত্রভাববশ্যং মেনিরে ।.যতো 

'মুড়া ভগবতৈবাদিরসপ্ুষটযর্থ, মূড়ীক্কতাঃ। অতঃ সমুদ্রে বিহ্রস্তোহপি যথ! 
সমুদ্রন্তেয়তাং ন জানস্তি তথা ভর্ভূঃ প্রমাঁণং ন বিদস্তি। মতয়ঃ, শান্ত্র্কতাং 
বুদ্ধিবুত্তয়ঃ ঈশ্বরনিরূপণে প্রবৃত্তাঃ জগছুপাঁদানত্বমীবরত্বং জগনিযন্ত্ত্ংং তথা 
জগনিমিত্ততবমীস্বরত্বমিতি মতবৈবিধ্যাঁৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্িজ্ঞানত্যোহপি বস্ততো 
সু এবেতি। যাশ্চ.(সং) পর্যচরন্ প্রেম্ণেত্যাদ্কেস্তাসাং রেমবন্ধস্তগবতষ্ 
প্রেমবশ্যত্বাৎ তাগাং প্রান্কতত্বং ন ব্যাথ্যেয়ম্ ॥৪১ |" 

ইতি সারার্থদৃক্ষঠাংহরিপ্াং ভজ্তচেতসাঁম্। 
একাদশোহপি প্রথমে সঙ্গত; সঙ্গত; সতাঁম। ১১. 



ছু 

দ্বাদশোইধ্যায়ঃ | 

* শৌনক উবাঁচ। ্ 
অশ্বদ্থান্নোপস্থফেন ত্রহ্মশী্ণোরুতেজস1। 

।  .উত্তরায়] হতে! গর্ভ ঈশেনাঁজীবিতঃ পুনঃ ॥ ১॥ 
, অখখায়! উপস্থষ্টেন উরুতেজসা শী উত্তরায়; গর্ভ; হত, ঈশ্লেন আঁ 

জীবিত. | ১॥ 
৯ 

পিল 

[শ্রধরন্ামী।] 

পর্ববোক্তং যত্প্রসঙ্গায় ভ্রৌণিদগাদি বিস্তরাঁং। 
দ্বাদশে তু তদেবাঁথ পরীক্ষিজ্ঞন্ম উচ্যতে ॥ ০ ॥ | 

গরীক্ষিতৌহখ রাজর্ের্জন্কর্মেত্যাদি প্রতিজ্ঞায় পাওবানাং রাজ্যস্থিতি- 
রুপোদবাতরূপা সপ্রদঙ্গং সপ্তমাধ্যায়মারত্য নিরূপিত। ইদানীমৌপোদঘাঁতিক- 
ুক্তান্থবাদপূর্বকং পৃচ্ছতি অশ্বথায়েতি। উপহৃষ্টেন বিস্ষ্টেন " ১॥ 

০০, [দীপন্টী।] . 
গরীক্ষিতোহখেতি রিনি তি দ্বাদশপ্লোকঃ ॥ ১--৩০ ॥ 

[ছৃরদিকা।] 
: শৌনক উচ। হে কত অশ্বখায়। মুজেন. বকধান্ণ পীড়িত উত্তরায়: গর্ডে৷ ভগ্বতা কষে জীবিতঃ ॥ ১ ॥ 

রবীবঙোযানী।] 

১১ 0২0৩181৫0৬0 ৭0৮৯ ॥ 

পূর্বে যে প্রসদ্গের নিমিত্ত অশ্বথামার দণ্ডাদি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, 
এই. দ্বাদশ অধ্যায়ে সেই পরীক্ষিতের জন্মবৃতান্ত বর্ণনা কর! হইতেছে । 

.. শৌঁনক কহিলেন, সৃত! অশ্বরাম! কর্তৃক নিক্ষিপ্ত 
তয়ন্কর-তেজঃসম্পন্ন ব্রন্ধশিব অস্ত্রে উত্তরার গর্ত প্রায় বিনউই 

। হইয়াছিল ; শ্রীকৃষ উহাকে জিলা করেন) শ্রবণ. 
বদি ॥ ১1 



ইঁ দিলি 
১স্কং-১২ অং।] . শ্রীমস্ভাগবতমূ। 

শা সিসি 

তস্য জন্ম মহাবুদ্ধেঃ কম্মীণি চ মহাত্বিনঃ | : + 
নিধনঞ্চ যখৈবাঁসীৎ স প্রেত্য গতবাঁন্ যথা 1 ২ ॥ 
তদিদং আোতুমিচ্ছামে।" গদিতুৎ যদি মন্যসে | 
ব্রুহি নঃ শ্রন্দধানানাং মস্ত জ্ঞানমদাচ্ছুকঃ ॥ ৩ ॥ | 

সহাবুদ্ধেঃ মহাঁয্সন; তশ্য জন্ম কর্মাঞ্চি চ নিধনং চ বা: এব আপসীৎ. সঃ প্রেতা যথ! 

গতবান্। ২॥ | 
তৎ ইদ্ং (সর্ধ্বং) শ্রোতুম্ ইচ্ছামঃ | যদ্দি গদিতুং মন্যনে, ভিডি য্ত জ্ঞানম্ 

অন্বাৎ, ( তশ্তা চরিতং ১ শ্রদ্দধ।নান।, নঃ ব্রুহি ॥ ৩॥ 

[ আধরন্বাসী |] 
তস্ত জন্ম ইত্যাদেন্ধ ভীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ৷ স পরীক্ষিৎ পেতে দহংত্যক্জী ॥২। 

| চণিকা |] 

তশ্ত পরীক্ষিতং জন্দকর্মনিধনানি ॥ ২॥ . 

[ শ্রীবিশ্বন1খচক্রবস্থী 1] রি 
কৃত্বা জন্মোৎসবং রাজা পৌত্রস্ত শ্রীপরীক্ষিতঃ ! 
ছাঁদশে ভাবি তদ্বুত্তং বিপ্রৈরুক্তমুপাশৃণোৎ ॥ 
নৈব শ্রতচরো ভক্ত রাও বা তাবদীদৃশঃ1 

* কৃষ্ণং দদর্শ যো গৃর্তে ষ্চ কালমদগয়ৎ ॥ ০ ॥ 5 
পরীক্ষিতো৷ জন্ম বক্ষ্যে ইতি প্রতিজ্ঞায় প্রোণ্যন্ত্রক্ষেপগর্তরক্ষা কুস্তীস্তব- 

ভীম্মনির্ধাণভগবদ্যাত্রাদ্বারকা প্রবেশপষ্টমহিষীরমণাদিকথামাধুর্য্যেষু ততপ্রসঙ্গো- 
খিতেষু মজ্জন্তং সৃতং তদেব পরীক্ষিজ্ন্স শুশ্রযুঃ শৌনকঃ পুনবিশেষতঃ পৃচ্ছতি 
অশ্ব্াপ্নেতি | উপস্থষ্ে নিক্ষিপ্তেন ॥১॥২॥৩॥ 

কিন্তু গর্তে কিরূপে মহাবুদ্ধি পরীক্ষিতের জন্ম হইয়া- 
ছিল এবং সেই মহাত্মা কি কি কর্ম করিয়াছিলেন ও তাহার 
নিধনই বা কিরূপে হইয়াছিল। আর তিনি দেহত্যাগের 
পর কিরূপ গতিই ব। লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২॥ 

এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আ'াঁদিগের নিতান্ত 
অভিলাষ হইয়াছে । যদি-তোমাঁর বলিবার সম্বন্ধে কোনরঃ 

৫৮ 



্রীমভাগবতম্। . [১ক--১৯ং। 
কস এসি উস এ লা, রশি রস রাশ লস্ট সি নাতািতাসসঠি বোস লিটা রাত লী সলনি সিসি সবাক চালাত তিনি এসি ৮ চাস হরি ক করিনি 

গলি ও রস্টি ্ধি ও ৯ নিন লিলা রা 

সৃত উবাচ। 

অগীপলদ্বর্রাজঃ পিতৃবদ্রপরয়ন্ গ্রজাঃ। 
নিষ্পৃহঃ সর্বকামেভ্যঃ কষ্ণপাদানুসেবয় ॥ ৪ ॥ 

* ধর্মরাউত কৃষ্পাদান্ুসেবয়! সর্ব্বকামেভাঃ নিষ্পৃহঃ (সন্) বঞ্জয়ন গিতৃবৎ গ্রজীঃ 
অপীপলৎ॥ ৪॥ ও 

[শ্রীধরন্বামী । ] 

প্রার্থয়ে ন ত্বাজ্ঞাঁপয়ামীতাাহ। গদিতুং যদি মন্তসে অন্ুগ্রহেণ তহি 
ব্রহীতি। যস্ত ভ্ঞানমদাচ্ছুক ইতি শ্রবণেচ্ছায়াং কাঁরণম্ ॥ ৩॥ 

নিষ্পৃহস্তাপি রাজ্তঃ শ্রীকুষ্ণনুগ্রহাঁৎ ভাদুক্ পৌত্রঃ সমজনীতি বক্তং তন্ত 
শ্রীকৃষ্ণ ভূক্ঞদ্রেকমাহ অপীপলদিতি ত্রিভিঃ। পিতৃবৎ্ৎ অপীপলৎ পালয়া- 
মাস ॥৪॥ 

[ চুর্িক11] 

তথ] যস্ত শুকে] 'জ্ঞানং যথ1 অদাঁৎ তত সর্ধং শ্রোতুমিচ্ছামি তন! বদ ॥৩॥. 
সুত উবাঁচ। কৃষ্ণপাদাজসেবয়। নিষ্পৃহঃ সন্ যুধিষটির;ঃ পিতৃবৎ প্রজাঃ 

পালয়ামাঘ ॥ ৪ ॥ | রর 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 

* তাদৃশপৌত্রপ্রাপ্তো রাজঃ কষ্ণান্থরাগ এব কারণমিত্যভ্ুহয়ন্ ( অন্ুদয়ং) 
তমেবাহ ভ্রিভিঃ। অপীপলৎ পালয়ামাস ॥ ৪ ॥ ৫॥ 

আপত্তি না থাকে ; তবে, স্বয়ং ব্যাঁসনন্দন শুকচদব ফাঁহাকে 
অন্তকালে তত্জ্ঞান উপদেশ করেন, অনুগ্রহ পূর্বক সেই 
মহারাজ পরীক্ষিতের চরিত্র বর্ণন করিয়া তুমি আমাদিগকে 
কৃতার্থকর। আমর শ্রদ্ধান্িত হইয়া শ্রবণ করিতেছি ॥ ৩। 

সৃত বলিলেন। ব্রহ্মন রাজা যুধি্ির শীকৃষ্ণচরণার- 
বিদ্দের অনুসেব! দ্বারা সমস্ত কামন হইতে নিস্পৃহ হইয়া! 

॥ সকলের মনোরঞান সহকারে পিতার ন্যায় প্রজাপালন 
ক করিতেছিলেন ॥ ৪ ॥ 



১ স্বং--১২ অং। ] শ্ীমস্ভাগ্ববতম্ |. 
ঙ 

৬৮৬৮ ৯ উত্স সিসি এ ৬০৯ সপ পি সিসির ছি মি এসিড তানি ভাসি রা রী 
5 

সম্পদঃ ক্রতবো লোকা মহিষী ভ্রাতরে| মহী। 
জন্থদ্বীপাধিপত্যঞ্চ যশশ্চ ত্রিদ্িবং গতম্ ॥ ৫ ॥ 

কিং তে কামাঃ স্রস্পার্হ মুকুন্দমনসো দ্বিজ। 
অধিজহর্শুদং রাঁজঞঃ ক্ষুধিতন্ত যথেতরে ॥ ৬ 

(তস্ত) ী ক্রতবঃ, লোকাঃ, মহিষ, ভাতরঃ, মহী, জন্বুদ্বীপাধিপত্যং চ ত্রিদিবং গতং 

যশঃ চ (আঁসীং)॥ ৫॥ | 

(হে)দ্বিজ! গ্ষুধিতস্ত ইতরে খা ( তথ) ০9 রাজ; সুরম্পারহাঃ ত কাশাঃ 

কিং মুদ্দন্ অধিজহ্$ ॥ ৬ ॥ 
রা. ৮০০ ওক এ এ+. ৯ পর +++ পা পপ 

 শ্রীধরশ্সামী।] 
ক্রতবস্তদুগার্জিতা লোঁকাশ্চ ॥ ৫ ॥ 

স্থরম্পার্াঃ সুরাঁণাঁং স্পৃহণীরাঃ তে সম্পদাঁদয়ঃ কাঁম! বিষয় বাঁজ্তঃ কিং 
মুদং প্রীতিমধিজহঃ ন কৃতবস্ত ইত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ মুকুন্দে এব মনো যস্তেতি। 
ক্ষুধিতন্ত অক্সৈকমনসঃ “থা ইতরে শ্রক্চন্দনাঁদয়ঃ গ্রীতিং ন্ কুর্বস্তি তদ্বৎ ॥ ৬॥ 

সেক 

[ চূর্ণিক 1] 

তস্য মুকুন্দমমনসঃ সম্পদঃ যক্ঞোপার্জিতলোঁকাঁঃ মহ্ষী ভ্রাতরঃ মহী ু  
দ্বীপাধিপত্যং স্বর্গ ব্যাপ্তং যশশ্চ ॥ ৫ ॥ 

. এতে মুদং ন দছুঃ স্কুধিতস্য অক্চন্দলাঁদয়ো যথা ॥ ৬ 1” 

ধনসম্পর্ভি, অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সকল, তছ্ুপার্জিত স্বর্গাদি 
লোঁক, মহিষী, ভ্রাত্ৃবর্গ, অধিরুত1 ধরণী, জদ্ুদ্বীপের আধি- 
পত্য ও স্বর্গগামী যশ প্রভৃতি তাহার কিছুরই অভাব ছিল 
নাঁ;,_-তিনি সকলই লাঁভ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ 

' মুনিসতম ! রাজা যুধিত্তির যে অতুল এশ্বর্ের অধিপতি 
হইয়াছিলেন,.তাঁহ] সথরগণেরও স্পুহণীয় । কিন্তু তাহার চিত্ত 
সর্বদা! মুকুন্দ-চরণরবিন্দ-মকরন্দ-পাঁনে আসক্ত ছিল বলিয়! 
অন্নৈকমন! ক্ষুধিত ব্যক্তি যেরূপ অকৃচন্দনাঁদি অন্যান্য 'ভোগে 
লক্ষ্য করে না) তিনিও তদ্রপ এ সকল বিষয়ে না 
করিতেন না ॥ ৬॥ 



: জ্ীমস্ভাগবতমৃ। [১ স্কং--১২ অং।' 

ততো বীরঃ স তদা ভূগুনন্দন। 
দদর্শ পুরুষং কঞ্চিৎ দহমানোইব্জ্রতেজস| & ৭1 
অন্ুষ্ঠমাত্রমমলং স্ফুরৎপুরটমৌলিনমূ। 
অপীব্যদর্শনং শ্যামং তড়িঘাসসমচ্যতম্ ॥ ৮1 

' (হে) তৃগুনন্দন! তদ| মাতুঃ গর্তগতঃ সঃ বীরঃ অন্ত্রতেজসা দহামানঃ (সন) কঞ্চিৎ 

পুরুষং দদর্শ 7 ৭॥ 

অনুষ্ঠমাত্রম অমলং স্ফ দিন সক অপীব্যদর্শনং ঠাঁমং তড়িদ্বাসসম্ অচ্যতম্1৮॥ 

, [শ্রীধরম্বামী।] 

প্স্থতমাহ মাতুরিতি। স পরীক্ষিং॥ ৭॥ 

[ চুণিকা। ] 

অথ প্রস্ততমাহ গর্তুগতঃ পরীক্ষিৎ শ্টামং চতুভূজং পরিতঃ ব্গাস্ত্রতেজঃ বিধ- 
মন্তম্ুষ্টপ্রমাণং কঞ্চিৎ পুরুষং দৃষ্টা!' অসৌ ক ইতি বিতর্কিতবান্॥ ৭8৮|৯॥ ১০। 

৫ [ শ্রীবিখন।ধচক্রবর্তা | ] 

সম্পদাদয়স্তগা স্রাঁণাঁমপি -গৃহৈৰ স্পাহঃ স্বার্থে অণ.স যেষু তে স্ুরম্পার্থাঃ 
কাষাঃ ভোগাঃ বধজ্ঞঃ কিং মুদম্ অধিজহর্নৈৰ কৃতবস্ত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতু 
মকুন্দমনস ইতি ।. ইতরে অকৃচনদনাদয়ঃ ॥ ৬॥ 

প্রস্তুতমাহ মাতুণর্তগতোহপি বীর ইতি উরি দীন 
স্্মাৎ [ ন] অবিভ্যদিত্যর্থঃ। দদর্শেতি তন্মনোনয়নাভ্যাং ভগবজ্রপে এব 

হ্ববিষয়প্রহণারস্তঃ প্রথমত: কৃত ইতি ভাবঃ ॥ ৭॥ 

ভৃগুনন্দন ! মহাবীর পরীক্ষিৎ সেই জননীগর্ডে অবস্থান 
সময়েই অশ্বথথামাঁর ব্রহ্গান্্রতেজে দহ্যমান হইয়। কোন এক 
অপূর্ববদর্শন পুরুষকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৭॥ 

দেখিলেন, এ পুরুষ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত, স্নির্দল-কাস্তি- 
বিরাজিত, অত্যুজ্জবল-ন্বর্ণ নির্ষিত-কিরীট-শোভিত, সর্ববাঙ্গ- 

, সুন্দর শ্টামলশরীরে তড়িতের গ্যায় গীত তবসন-পরিহিত এবং. 
' বিকার-বিরহিত ॥ ৮॥ 



শেস্ম্গি 

£০-৯ 
১ ক্কং-.১২ অং] শ্রীমন্ভাগবতম্ 1 

৬ এসিড পিসি, তি সি ভি তরি লী লি ডট এ ভাত দাস এপি বি কি চা রাস ভসিরোনছি জান ি এসি পেস রি স্টিল জি তল সি এছ ভাসি এ পি শত পনি চি এছ এসি লা চে সি লা টিসি নি এসি এসি এপ্স টি 

শ্রীমদ্দীর্ঘচতূর্ববাহুৎ তগ্তকাঞ্চনকুণ্ডলমূ। 
ক্ষতজাক্ষং গদাপাণিমাত্বনঃ সর্বতে। দিশমৃ । 
পরিভ্রমস্তমুক্কাভাং ভ্রামক়স্তং গদাঁং যুহুঃ ॥ ৯ ॥ 

্রীমনদীর্ঘচতুর্বাহুং তপ্তকাঞ্চনকুণ্লং ক্ষতজাক্ষং গদাপাণিষ্ উক্কাভাং গদাং নুহঃ ভ্রাময়স্তদ 

আত্মনঃ সর্ধতঃ দ্িশং পরিভ্রমন্তম্ ॥ ৯ ॥ 

[ ধরস্বামী |" | 

পুরটং ন্ুবর্ণং স্করন্ পুরটমৌবির্যস্তান্তি তম। ত্রীহাদিভ্যশ্ঢেতি ইনিপ্রত্যয়ঃ। 
অপীব্যমতিনুন্দরং দৃশ্ততে ইতি দর্শনং রূপং যস্ত। তড়িদ্বৎ বাসসী যস্ত। তড়িদ্- 
বাসসমিতি শ্যামমিতি চ পদাভ্যাং বিছ্যাুষিতমেঘোঁপমা স্ুচিতা। অচ্যুত- 
মবিকারম্ ॥ ৮ ॥ 

তণ্তং দাহে'ভীর্ণং যং কাঞ্চনং তন্ময়ে কুগুলে যন্ত। ক্ষতক্সাক্গং সংরস্তাদত্যা- 
রক্তনেত্রম্। ( অহে! মন্তক্তস্তাপি গর্তীন্ত্রপীড়া! ইতি ক্রোধেনেতি ভাবঃ) ॥ ৯॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তা । ] 

__ অস্ুষ্ঠমাত্রমিতি আত্মনঃ সর্বতে। দিক্ষু গর্ভে তাবন্মাত্রত্তৈবাবকাশস্ত স্থিত- 
ত্বাৎ তত্প্রমাণমেব ভগবতুযুপচরিতম্। বস্ততস্ত তাবত্যপি দেশেহচিস্ত্যশক্ত্যা 
যথাবৎ্প্রমাণমেব ভগবস্তং দদর্শ ন তগ্যথা। গর্তে দৃষ্টবনুধ্যায়ন পরীক্ষেত 
নরেঘিহ ইত্যুপরিষ্টাহুক্রের্নরলোকে তৎপরীক্ষণান্তথান্থপপত্তেঃ। অন্তএব 
অপীব্যমন্যুনাতিরিক্তত্বাদতিন্ন্দরং দৃশ্তত ইতি দর্শনং রূপং যস্ত তম্। পুরট- 
মৌলিনমিতি ব্রীহাদিত্বাদিনিং। শ্তামং তড়িদ্বাসসমিতি পদাত্যাং বিছ্যাডষিত- 
মেঘো ব্রঙ্গান্ত্রদীবানলদহামানপরীক্ষিৎকলভত্রাণায় সহসৈবোত্রাঁকুক্ষিনভসি 
গ্রাদুরভূদিতি দ্যোতিতম্ ॥ ৮ ॥ 

ক্ষতজাক্ষং ব্ঙ্গান্ত্ং প্রতি ক্রোধাদত্যারক্তনেত্রম্ ॥ ৯ ॥ 

তাহার পরম-রমণীয়-স্তদীর্ঘভূজ-চতুষ্টয় ' আজানুলম্িত, 
কর্ণে তণ্তকাঞ্চন-ময় কুগুল, হস্তে গদা। তিনি রোষারুণিত 
লোচনে উদ্ধার ন্যায় দীপ্তিশালিনী এ গদ। মুহুযুছ ভ্রামণ 
করিতে করিতে তাহার চতুর্দিকে স্বয়ংও ভ্রমণ করিতে- 
ছেন ॥ ৯॥ 4 ট 

৪৫ 



৪৬২ ভ্রীমপ্ভাগবতমূ। [১ স্কং_-১২ অং। 

বালান ৯ দি চোদ উনি ডম 
পি 

অন্ত্রতেজঃ স্বগদয়া নীহারমিব গোঁপতিঃ।| 

বিধমস্তং সমিকর্ষে পর্য্যৈক্ষত ক ইত্যসৌ ॥ ১০ ॥ 
বিধুয় তদমেয়াত্মা'ভগবান্ ধর্মগুব্বিভূঃ। 
মিষতে। দশমাস্থস্ত তত্রৈবাস্তিরদধে হরিই ॥ ১১7 

গেপতিঃ নীহারম্ ইব স্বগদয়া অস্ত্রতেজঃ বিধমস্তং সন্নিকর্ষে (স্থিতং তম্) অসৌ ক”. 

পর্যোক্ষত ॥ ১০। | 

অমেয়াত্ম। ধর্ঘমগুপ, বিভুঃ "ভগবাদ্ হরিঃ তৎ ( অস্ত্রতেজঃ ) বিধয় দশমাপ্যসয মিষঃ 

(বালস্য পুরতঃ) তত্র এব অন্তর্র্ধে ॥ ১১ ॥ 

[ শ্রীধরম্বামী।] 

অস্ত্রতেজে! বিধমন্তং বিনাশয়স্তম। নীহারং হিমং গোপতিঃ ক্রধ্য ইব। 
( এবংবিধং গর্তুগতো৷ বালঃ ) সপ্নিকর্ষে, সমীপে দর্শ। দৃষ্টা চ অসৌ ক ইতি 
পর্ষ্যেক্ষত বিতর্কিতবান্ ॥ ১০ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী |] 

নীহারং বিধমন্ হূর্ধ্য ইবাঁসৌ ক ইতি পর্য্যেক্ষতেত্যন্বয়ঃ বিভক্তিবিপরি- 
গামা ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩॥ ১৪ ॥১৫॥১৬॥১৭ ॥ - 

* [ প্ীবিশ্বনাথচক্রবর্ভা 1] 
, ন্লীহারং হিমং গোপতিঃ হ্য্য ইব স্থ্য্যো যথা বিধমতি তরথাস্রতেজো 

বিধমস্তং বিনাশয়স্তং পর্য্যেক্ষত কোঁৎসৌ। বীরাদনেন মামনিযুক্তোইপি রক্ষতীতি 
বিতর্কিতবান্ ॥ ১০ ॥ 

সূর্য্য যেরূপ নিজ প্রখর কিরণ দ্বার! নীহাঁররাঁশি বিনাশ 
করেন, সেইরূপ করস্থিত গদ] ছার! ব্রন্ষাস্্রতেজঃ-প্রশমন- 
কারী এ সমীপবর্তী পুরুষক্কে দর্শন করিয়া! পরীক্ষিৎ মনে 
মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, ইনি কে! ॥ ১০ ॥ 

দশমাসের শিশু পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ডে এরূপ বিতর্ক 
করিতেছেন এবং 'ভগবান্দের সেই কমনীয় বিগ্রহ দর্শন 
করিয়া নেত্রযুগল চরিতার্থ করিতেছেন; ত্যবনরে ধর্্মরক্ষক), 
'অপ্রমেয়াত্মা ভগবান হরি অশ্বখামার 'অস্ত্রতেজ প্রশমিত 

৯ 
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প্র না কর সু টি 

|. এডি ও 

১স্ক-_১২ অং।]  ্্রীমস্ভাগবতম্ন। ৪৬৩ 
দা পসসিলীি পাস লিন পি লাস 

ততঃ সর্ববগুণোদর্কে সানুকুলগ্রহোদয়ে | 
জজ্ঞে বংশধরঃ পাঁখোর্ভয়ঃ পাুরিবৌজসা ॥ ১২ ॥ 

ততঃ সানুকুলগ্রহোদরে সর্বগুণোদর্কে,( লগ্নে) ওজস] ভূয়ঃ পা; ইব পাোঃ বংশধরঃ 
জজ্ঞে ॥ ১২॥ র ৮... 

3 

[ শ্রীধরম্থামী |] 

অমেয়াত্মা কথং তদ্বিধৃতবান্ট ইত্যবিতক্যরূপঃ |, ধর্ং গোপায়তীতি 
ধর্শগুপ। দশমাস দরিচ্ছেদ্যন্ত তন্ত মিষতঃ শ্যতঃ| যত্র দৃষ্ঃ ততৈবাস্তহিতঃ 
ন ত্বন্তত্র গত: যতো বিভূঃ সর্বগতঃ ॥ ১১ ॥ 

উদর্কম্ উত্তরং ফলম্। সর্ধবগুণানামুত্তরোত্তরাধিক)স্চকে লগ্গে। তত্র'হেতুঃ 
অনুকূলৈরন্তৈপ্রহৈঃ নহিতানাং শুভগ্রহাণামুদয়ো যশ্মিন্॥ ১২।॥ | 

" [ চূর্নিকা। ] 
ততঃ দশযাসগরিছেদায রা পরীক্ষিতঃ পশ্ঠতঃ পতঃ ব্রঙ্গান্্ বি 

হরিস্তত্রৈবান্তর্হিতঃ ॥ ১১ । 
ততঃ সর্বগুণঘুক্তে সাহকুষপ্রহলে কাধে পাণ্োর্বংশধরঃ গরীক্ষিৎ 

জজ্জঞে ॥ ১২॥ 

| শ্রীবিনাধচকরব্ী |]. 
ধর্্মং ভক্তবাৎসল্যরূপং স্বধন্শং গোপায়তীতি ধর্মগুপ্ (দশমান্তস্ত ) দশমাস- 

পরিচ্ছেদ্যন্ত ত্ত মিষতঃ গশ্ততঃ (ত্র দষ্টঃ) তত্রৈবান্তররধে ন ত্বসাত্ গতঃ যতো 
বিভূঃ। “রিরিতি তশ্ত মনোইপহত্য তন্মি্রবদধানে সত্যন্তর্দধে। চৌরস্ত 
লক্ষণমিদমেব যদ্ধনবত্যবদধানেহস্তর্ধতে ইতি । কুটযাঁমিকবৎ ত্সনো হর্ভূমৈব 
তত্র প্রবিষ্ট আসীদিত্যুতপ্রেক্ষ! চ দ্যোতিতা। ॥ ১১ ॥ 

সর্ব্বগুণ! এব উদর্কঃ উত্তরকাঁলভবং ফলং যত্র তশ্মিন্। অনগুকুলৈর্রতৈঃ সহ 
বর্তমানে উদয়ে লগ্নে ॥ ১২॥ 

করিয়৷ সেই র্মধ্যেই অন্তহিত হইলেন। হরি রত, 
তাঁহার কিছুই বিচিত্র নহে ॥ ১১। 
অনন্তর অনুকূল গ্রহগণের সহিত শুভগ্রহ নকলের উদয়ে 
সমস্ত গুণের উত্তরোত্তর আঁধিক্য-সুচক শুভলগ্নে দ্বিতীয়- 
পাওুসদূশ তেজঃসম্প্ পাঁখুবংশধর পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করি- || 
লেন ॥ ১২॥ 
৯৮৯ প্রি 



প্রীমভাগবতম্।. [১১২ আং। 
মক 

তণ্ত শীতমনা রাজ। বিপ্রৈর্দোম্যকৃপাদিভিঃ 

জাতকং কারয়ামাস বাচয়িত্বা চ মঙ্গলমূ ॥ ১৩॥ 

হিরণ্যং গাঁং মহীং গ্রামান্ হস্ত্শ্বাহূপতির্বরানু। 

 প্রাদাৎ স্বশ্নঞ্চ বিপ্রেভ্যঃ প্রজাতীর্ঘে স তীর্ঘবিৎ ॥ ১৪ ॥ 
রাজা প্রীতমনাঃ (সন্) ধোম্যকৃপাদিভিঃ বিধ্রেঃ মঙ্গলং বাচরিত্বা চ তস্য জাতকং 

কারয়ামাস ॥ ১৩॥ 

_. ভীর্ঘবিৎ সঃ নৃপতি; প্রজাতীর্থে বিপ্রেতা হিরণ্যং গাং মহীং গ্রামান্ বরান্ সান বং 
চ প্রাদ]ৎ ॥ ১৪॥ 

[ শ্রীধরস্বামী | ] 

.জীতকং জাতকর্ম। মঙ্গলং পুণ্যাহম্ ॥ ১৩ ॥ » 

বরান্ শ্রেষ্ঠান্। স্বশ্নং শোভনমন্নঞ্চ । তীর্ঘবিৎ দানকালজ্ঞঃ। যাবন্ন ছিদ্যতে 
নীলং তাবন্নাপ্োতি তৃতকম্। ছিন্সে নালে ততঃ পশ্চাৎ সুতকন্ত বিধীয়তে 
ইতি বচনাৎ ততঃ পূর্বমন্নং গ্রাদাৎ আমান্ং বা। প্রজাতীর্থে পুত্রোৎপত্তি- 
পুণাকালে-_পুত্রে জাতে ব্যতীপাতে দত্তং ভবতি চাঁক্ষয়মিতি স্বৃতেঃ। দেবাশ্চ 
পিতরশ্চৈব পুত্রে জাতে ছিজন্মনাম্। আয়ান্তি হি নৃপশ্রেষ্ঠ পুণ্যাহমিতি চাক্রবন্ 
ইতি চ।.[ আয়াস্তি হি গৃহং তশ্মাৎ হৃর্ধযগ্রহশতাধিকম্ ইতি বা পাঠঃ।] 
(স বৃপতিঃ )॥ ১৪1 

[ চুণিক1। ] 
দা শ্ীতমনাঃ ধঙ্রাজে ধোম্যাদিতির্শঙ্গলং বাঁচয়িত্বা তস্য জাতকং 

কৃত্বা॥ ১৩॥ . 

[ ্রীবিশ্বনথচত্রবর্ভা | ) 

জাতকং জাতবর্ম ॥ ১৩॥ 

পরীক্ষিতের জন্ম হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির, সম্ভষ্ট হ্ঘ 
ধোৌম্য ও কৃপ প্রতৃতি বিপ্রগণ দ্বারা পুণ্যাহবাচন পূর্বক 
তাঁহার জাতকর্মীদি সংক্কার-করাইলেন ॥ ১৩ ॥ | 

পুণ্যকাঁলজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির, সেই পুত্রোৎপৃতিরূপ পূণ্য: 
কালে বিপ্রগণকে স্বর্ণ, ধেনু, ভূমি, গ্রাম, উত্তম উত্তম হস্তী ও. 
অশ্ব এবং উৎকৃষ্ট অন্নাদি প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ 

$ 

ৈ. 

) 



এ রি একে বর | রত রা 

কস: স্রীমন্তাগবতষ্। 
০পপিপসাপসাপাপপাসপিপাসিসপাসপাপসিপ পিস পপ 

বি 

তমূচূর্া্গণাস্তট রাজানং প্রজয়ানতম্। ” বা 

/৫ষ হান্সন জাতস্তে পুরলাং জন ৯৫8. মে ৰা. 
দৈবেনাপ্রতিঘাতেন শুরে সংস্থামুপেষুষি | ক হক 

রাতো! বোহনুগ্রহার্থায় বিষুনা প্রভবিকুঃনা ॥ ১৬ ্ ৎ তু. 
ষ্টঃ রানা: পর্রয়ামতং তং রাজানম্ উচু: । (হে) পৌরবর্ষত: পুকণাং শুক্রশুশ্ন ঠ ; 

' অশ্মিন্ প্রজাতত্তৌ অপ্রতিধাতেন দৈবেন সবস্থাং (নাশস্) উপেযুষি ( সতি) বঃ (কিম): 

অনুরহার্থায়: রবিন বিনা এবঃ ছি রাত: ( দত্তঃ) ॥ ১৫॥ ১৬। . 

[ঞধরস্বাশী।] * নি 
হে পৌরবর্ধ। পুরূণাং পুরুবংশ্যানাম্ ॥ ১৫1 রি * 

_ শুর শুদ্ধেইন্থিন্ প্রজাতন্তৌ। দৈবেন কথন্ৃতেন জগ্রতিঘাতেন র্বারেণ। 
সংস্থাং নাশম্ উপেয়ুষি গতে সতি। বোহনুগ্রহার্থায় যস্মাৎ শ্রভবননীলেন 
শ্রীবিষ্ছনা রাতো। দত্তঃ ॥ ১৬ ॥ 

“পীর 

[ছূর্দিকা |] 

স্থবর্ণং গাঁবঃ মহীং গ্রামান্ হস্তিনঃ অস্বান্ স্বরধ বিপ্রেচ্ত্যা দনৌ ॥ ১৪7 
ততন্বষ্ট। ব্রাঙ্মণাঃ রাজানমূচুঃ॥ ১৫ ॥ * রঃ 
ত্যখ! এধঃ পুরুবংশে নাশং গতে সতি শ্রীবিষুন! রাত ॥ ১৬॥ 

| [ ঞ্রবিখবনাথচক্রবত্তী।] ৪ 

প্রজাতীর্থে পুতোৎপতিপুধ্যকালে_ পুত্র জাতে ব্যতীপাতে দত ভবতি | 
চাক্ষয়মিতি'স্মতেঃ ॥ ১৪ ॥ ্ 

পুরূণাঁং পুরুবংস্যানাং রাজার সংস্থাং নাশম্ উপেয়ুষি পাণ্ডে সতি। | 
শুর শুদ্ধে।প্রাতো! দঃ ॥ ১৫॥ ১৬। | 

দ্বিজর্গণ. সন্তষ্ট হুইয়! বিনয়াবনত রাজা কে 
' বলিতে লাগিলেন, .পৌরবর্ষভ ! পুরুবংশের প্রজাতস্তন্বরূপ ; 
এই পরম পবিত্র সস্তানটি ছুনিবার দৈব.বশত বিনষ্টু হইতে- 
ছিল দেখিয়া, মহীপ্রভাব ভগবান বিষুঃ আপনাদিগের প্রতি রঃ 

" অনুগ্রহ করিয়া! ইহাকে রক্ষা রর এবং আপনাদিগকে নে 
: প্রদানত্ফরিয়াছেন ॥ ১৫ ॥ ১৬: ৬ - ূ 

এন্ছিকে ভাসি রিটা পি সর 

| ০০১২ 
খু টি ্ ৪৪: শিক ্ 

ং রঙ / 



ফি 
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০৮) ্ বৃ 

শ্রীমন্তাগবতম্। [১ স্বং--১২ অং। 

তস্মান্নান বিষ্ুরাত ইতি লোকে বৃহচ্ছবাঃ।' 
তবিষ্যতি ন লন্দেহো ম্হাঁভাগবতে। মন্থন ॥ ১৭ ॥ 

রাজোবাঁচি। : 
অপ্যেষ বংশ্যান্ রাজফাঁন্ পুণ্যশ্লোকান্ মহাতসনঃ। 
অনুবর্তিতা স্বিদযশস! সাধুবাদেন সভভমাঃ ॥ ১৮ 

তম্মাৎ লোকে নান্কা বিষুরাতঃ ইতি (খ্যাত:) ভবিষ্যতি। (অসৌ) মহান্ বৃহচ্ছবাঃ 
মহাভাগবতঃ (চ ভবিষ্যতি তত্র) ন সন্দেহঃ ॥ ১৭ ॥ 

হে) সত্তমাঃ4 'এষঃ যশস।-সাধুবাদেন (চ) বং্তান্ পুণ্যঙ্লোকান্ মহাত্মনঃ গন 
অনুতপ্তিত অপি ম্বিৎ?॥ ১৮॥ 

[শ্রীধরম্থামী | 

_ তন্মাল্লোকে বিষ্ুরাত ইতি নামা ভবিষ্যতি মহাভাগবতশ্চ গুণৈশ্চ মহাঁন্ 
ভবিষ্যতি নাত্র সন্দেহ ইতি তং বাজানং ব্রাহ্মণ উচুরিতি অরয়াণামন্বয়ঃ | ১৭ ॥ 

মহাঁভাগবতো ভবিষ্যতীতুযাক্কে হষ্টঃ পৃচ্ছতি। অপি স্বিৎ (কিং স্থিৎ) সাঁধু- 
বাদেন যশস! সৎকীর্ভ্যা অন্বস্তিতা ভবিষ্যতি ইতি পূর্বশন্তৈবাতঃ পরমপ্যনু- 
যঙ্গঃ ॥ ১৮ ॥ | 

[ চুনিকা।] 
অতঃ লোঁকে নাস বিষ্ুরাঁত ইতি ভবিষ্যতি ॥ ১৭ 
যুধিষ্ঠির উবাচ । হে বিপ্রাঃ অয়ং পরীক্ষিৎ বংস্তান্ রাঁজর্ধান্ স্যশস! অনু- 

বর্তিত৷ ভবিষ্যতি কিম্ ॥ ১৮ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তাঁ |] 
বালস্ত নি? ডি ১১০ রাঁজানং প্রত্যাহ ন সন্দেহ ইতি ॥১৭॥ 

. এই নিমিত্বই এই বালকের নাম লোকে বিষ্ণুরাত হুইবে। 
ইনি নিশ্চয়ই নিজগুণে মহত্ব লাভ করিয়া মহাযশস্বী হইবেন 
এবং পরম ভাগবতও হইবেন ॥ ১৭ ॥ .. 

্রা্মীণগণের এই সকল কথা. শ্রবণ করিয়! রাঁজা যুধিষ্ির 
হষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিজসভ্তমগণ ! এই বালক 

-&. কি যশও সাধুবাদ দ্বারা আমাঁদিগের বংশের পুণ্যক্লোক, 
্ মহান মিনিট অনুবর্তী হইতে পারিবে ?॥ ১৮? 



পিপাসা ৮455 ট্যি কৃক্ কের কে 

ক অং 1] জ্রীমন্তাপবতম্ক। 

ব্রাহ্মণ উচুঃ। . ক হিরা 

পার্থ প্রজাবিতা, সাক্ষাদিক্ষাকুরিব মানব | 

ব্রঙ্মণ্যঃ সত্যসন্ধশ্চ রাম দাঁশরধির্ধথা ॥ ১৯ ॥. 

(হে) পার্থ! ( এফঃ) সাক্ষাত মানবঃ ইচ্ষাকুঃ ইব প্রজাবিত|; দাপরঞ্চি রামঃ যথা 

€ তথা ) ব্রঙ্গণ্যঃ সতাসন্ধঃ চ ॥.১৯ ॥ 

[শ্রীধরস্বামী |] 

গ্রজানীমবিতা রক্ষকঃ। মানবঃ মনোঃ পুত্রঃ | ব্রাক্ষণেষু হিতঃ সতা- 
প্রতিজন্চ শ্রীরামো! যথা ॥ ১৯ ॥ ৃ 

| চূর্ণিকা ।'] 

বিগ উচুঃ। হে পার্থ অয়ং রীনিিদ্াকুরিক অাবক্ষকঃ | নি ই্ৰ 
বরক্ষণ্যঃ সভ্যসন্ধষ্চ ॥ ১৯ ॥ 

* [প্রীজীব্ষগোম্বামী ।] 

.অপ্যেষ বংশ্বানিতাত্র হষ্ ইতি টীকায়াঁং হর্ষেণৈর পুনঃ প্রশ্নোহয়ং ন 
্বপূর্ত্যেতি ভাবঃ। বস্ততস্ত তথাত্বেছপি রাঙগশ্রেষ্টতাজ্ঞানার্থং পুনঃ প্রশ্নঃ ॥ ১৮ ॥ 
॥ ১৯1 ২০॥২১॥ ২২ ॥ ২৩ বে 

[শ্রীবিখনাধচত্রবর্তা । ] 

- মহা'ভাগৰতো ভবিষ্যতীতুক্তে রাজৈব সাস্তশ্চমৎ্কাঁরং সগান্ভী্ঘ্যং ৃচ্ছতি 
অপি স্গিৎ প্রশ্থে। অন্থু লক্ষীকৃত্য বর্তিতা। তেষাং সদৃশো ভবিষ্যত 'ন 
বেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ 

তেষাং সদূশো যশসেতি কিং পুচ্ছ্যতে যৈরেব 24 *সর্বে 
যশস্থিনঃ আসন্ তে সর্ব এব গুণা অশ্মিন্ বাঁলকেহুধুটনৈব সস্তি যথাবসরমাবি-.. 
ভবিষ্যস্তি তন্মাদেততৃল্যান্তে ন বভূবুরিতি প্রতীয়তামিত্যাঁশয়েনাহু: পার্থেতি | 
প্রজানাম্ অবিত। রক্ষকঃ। সত্যসন্ধঃ সত্যপ্রতিজঃ ॥ ১৯ ॥ 

,. ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, কুস্তীনন্দন ! এই বালক রর 
মনুপুত্র ইন্ষাকুর হ্যায় প্রজাপাঁলক এবং দশরথ-তনয় শত্রীরাম- 
চন্দ্রের তুল্য ত্রাক্মণগণ্র টিনা ও ত্যপ্রতিজ্ঞ হই-. 
বেন ॥.১৯ ॥ 



ীমন্ভাগবতম্। (১ ক্কং--১২ জং। 

উরি উর আও জি জপ সই ৮ 

এষ দাতা শরণ্যশ্চ যথা হ্যোশীনরঃ শিবিঃ। 

যশে! বিতমিত শ্বানাং দৌক্মস্তিরিব যন্তবনাম্ ॥ ২০ ॥ 
ধন্থিনামগ্রণীরেষ তুল্যশ্চার্জুনয়োর্বয়োঃ | 
হুতাশ ইব দুর্ধর্ষ; সমুদ্রে ইব ছুত্তরঃ ॥ ২১ ॥ 
এঃ হি ওশীনরঃ শিবিঃ যথা (তখা) দাতা শরণ চঃ দৌন্স্তিঃ ইব সবাদাং ঘন্বনাং (চ) 

যশঃ বিতনিত1॥ ২*। 

এবঃ ্বয়োঃ অঙ্জুনয়োঃ তুল্যঃ ধঙ্গিনাম্ অগ্রণী; হতাশঃ ইব দুৰধর্ষঃ; সমুক্রঃ ইব 

'ছুত্তরঃ চ॥ ২১৪ 
পা 

চা 

ক 

[ শ্রীধরম্বামী |] 

উনীনরদেশীধিপতিঃ শিবিঃ যেন ্বমাংসং (শ্রেনায়) দত্বা শরণাগতঃ 
কপোতো রক্ষিতঃ। শ্বানাং জাতীনাং যজনাঞ্চ যশোবিস্তারকঃ। দৌশ্বস্তি9্রত 
ইব ॥২০ ॥. ৃ 

অজ্জুনয়োঃ পার্থকার্ভবীর্যয়োঃ ॥ ২১ ॥ 

৫ [চূর্ণিকা।] 
শিবিরিব দাতা শরণ্যশ্চ। ভরত ইব জ্ঞাতীনাং যশোবিস্তারকঠ ॥ ২০ ॥ 
অজ্জুনকার্ভবীর্ধযাঁবিব ধন্বী। অগ্রিরিবাসহ্ঃ | সমুদ্র ইব গভ্ভীরঃ ॥ ২১॥ 

[ শ্রীবিষ্বনাখচক্রবর্তা ।] 

উশীনরদেশাধিপতিঃ শিবিঃ যেন স্বগাংসং শ্রেনায় দত! শরণাঁগতঃ কপোতে! 
রক্ষিতঃ। ছুত্মস্তপুত্রে! ভরতঃ ॥ ২০ ॥ ও 

অঞ্ভনয়োঃ পার্ধকার্ভবীর্ধ্যয়োঃ ॥ ২১ ॥ 

ইনি উশীনর-দেশাধিপতি শিবি-রাজার ন্যাঁয় দাতা ও 
শরণীগত-পাঁলক এবং ছুত্সস্ততনয় ভরতের ন্যায় আত্মীয়বর্গের 

* ও যাঁজ্িক-গণের যশোবিস্তার করিবেন ॥ ২০ ॥ 
ইন্নি'পার্থ ও কার্তবীর্ধ্য এই উভয় অর্জনের ন্যায় ধনু- 

 ধারিগণের অগ্রগণ্য এবং অর তুল্য দরদ 'ও মুতের সদৃশ 
তয় টড ॥ ২১ ॥ 
রস... নর : পর 



ছি 
৯ 

সিপসিরিনািপলিইিলি পানি সপ্ত 

স্বগেক্্র ইব বিক্রান্তো নিষেব্যে। হিমধানিব | : 

তিতিক্ষুর্বস্থধেবাসৌ সহিষুঃ পিতরাবিব ॥ ২২ ॥ 

পিতামহসমঃ সাম্যে প্রমাদে গিরিশোপমঃ | 
আশ্রয়ঃ সর্বস্ৃতানাং যথা দেবো রমাশ্রয়ঃ ॥ ২৩%. 

অলৌ মগেন্্রঃ"ইব বিজ্রাস্তঃ হিমবান্ হ্ব নিষেবাঃ ঃখহধা। ইব তিতিক্ুঃ; শিতরৌ ইব 
সহিষুঃ ॥ ২২॥ 

(অসৌ )৮'ম্যে পিতামহসমঃ; এসাদে গিরিশোপমঃ; দেবঃ রমীশ্রয়ঃ যথা ( তখ1) 

সর্ববভূতানাম্ আশ্রয়, ॥ ২৩॥ ॥ ও ্ | বি | রা 

| শ্রীধরশ্বামী ।] 

হিমবানিব ষত+ং নিষেবাঃ জনন্তগতিকত্বেন। বন্ধে তিতিক্ষুঃ রা 
প্রীত্যা মাতাপিতরাবিব সহিষ্ণঃ ॥ ২২ ॥ 

পিতামহে। ব্রহ্মা তেন সমঃ | সাম্যে সম । রমাশন্ে। 75 ॥ ২৩॥ 
হারার ০ম 

চিক |] 

সিংহ ইব পরাক্রমী। হিমবানিব মতাং সেব্যঃ। তুরিধ বান | কান 
সহিষুঃঃ ॥ ২২॥ 

সাম্য ব্দ্ষলমঃ। গুসাঁদে শিবসমঃ। রানী আশ্রন্মে বিষুসমঃ ॥ ২৩॥ 

- | শ্রীবিষ্বনাথচক্রবত্তী | ] 

সর্ধংসহাপি বন্ুধা পরেষাং বাকশরজালাং নান্থুভবতি অয়স্ত তামনুভবন্নপি 
'ন গ্রতিকরিষ্যত্ভীতি অত্র দৃষ্টাত্তঃ পিতরাবিবেতি ॥ ২২ ॥ 

পিতামহো যুধিষ্টিরঃ | সাম্যে সর্বত্র দ্বেষাভাবে। রমাশ্রয়ো লারায়ণঃ ॥২৩॥ ! 

ইনি ম্বগেন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত, হিমালয়ের ন্যায় সাধু-. 
সমাশ্রয়, বন্থমতীর ম্যায় ক্ষমান্ঈল ও পিতা-মাতার ন্যা 
সহি হইবেন ॥ ২২॥ 

ইনি সমতায় ব্রহ্মার তুল্য, গ্রসন্নতায় মহাদেবের সদৃশ. 
এবং" ভগবান রমাপতির ন্যায় সর্বভূতের আশায় হই 
বেন ॥ ২৩॥ 



8৭... ্ী্ভাগরতম্। "(১২৯২ অং। 

_ অর্বসদও গমাহাত্থয এষ কৃফমনুত্রতঃ। 

রস্তিদেব ইবৌদার্ধ্যে যযাঁতিরিব ধার্টিকঃ ॥ ২৪ 7. 
ধত্যা বলিসমঃ কৃষে। প্র্থাদ ইব সন্গ্রহঃ। . 
আহর্তৈযোহশ্বমেধানাং বৃদ্ধানাং পধ্যপাসকঃ ॥ ২৫॥ 

এযঃ সর্বসদ্গুণমাহাত্তে কৃ অনুত্রতঃ ; . উদা্ধো সে ই; য্যাতি: ইব 

ধার্মিক; ২৪॥ 

এবঃ ধৃত! বলিসমঃ; প্রহ্াদ ই কষে নি 08 আহর্তা ; বৃদ্ধানাং 

গযুযপাসকঃ ॥ ২৫॥. 

[ শ্ীধরস্বামী যা 

সর্বৈঃ সদ্গুণৈর্যনাহাক্মযং তশ্মিন্ প্রীকৃষ্ণতুল্যঃ ॥ ২৪ ॥ 
( ধত্য ধৈর্য্যে। সব্গ্রহঃ ) সন্ ভদ্র গ্রহোহভিনিবেশে। যন্ত মঃ। আহ্র্তা 

কর্তা ॥ ২৫ ॥ 

রি এ [চশিকা।] | 
কি গুণৈর্বিষ্ুরিব ৷ ওদার্ষ্যে রস্তিদেব ইব। যযাঁতিরিব ধার্ম্িকঃ | ২৪॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 

তথাপি সাঁধারণজনচমতকারার্থ' ূর্ববদন্থদপি কিঞ্চদ্ব্রিম ইত্যাছঃ 
রস্তীতি। কিংবা! বহভির্ষথ। শ্বক্ঞানমুক্তত্বাৎ পাঠক্রমো! নাত্র বিবক্ষিতঃ | 
ওদার্ধামত্র দাতৃত্বং তেন কারণ্যং লক্ষ্যতে ॥ ২৪ ॥ ২৫॥ ২৬॥ 

্রবিশ্বনাধচত্রবর্তা । ] 
একট্ৈবোপমযন্তাস্ত সরব ৯৯৯০ নি সর্বৈঃ সদ্- 

গুণৈর্যন্াহাত্মাং তশ্মিন্ এষ কৃষ্ণমহুবতঃ শ্রীকষ্ণতুল্যঃ ॥ ২৪. 

ইনি নিখিল-সদ্গুণ-মাহাত্যে শ্রীকৃষ্ণের অর্বর্তী হ্ই- 
বেন। আর ওদার্ধ্যগুণে রত্তিদেব এবং ধার্দ্িকতায়যযাঁতির 
মঢ্শ্ হইবেন |. ২৪ ॥ 

ইনি বলির তুল্য ধৈ্য্যশালী ও ্রহ্লাদের সদৃশ কৃষ্ণতক্ত : 
হইলেন, ৷ ইনি অনেক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন . 
১ এবং টিলার সর্ববতোভাবে উপাসক হইবেন ॥.২৫॥ 

৪৭০ ২ কা সপ 

1 দি 

1 

চপ 



পু ১ক্ং--১২অং।] ভ্রীমপ্তাগবতৃ। 
7» ১ 

পু নি লস শামি পে রা তি এ 

রাজধাঁণাং জনয়িতা৷ শাস্তা চোৎপথগীমিনামৃ। 
নিগ্রহীতা কলেরেষ ভূবো ধর্শাস্ কাঁরণাৎ ॥ ২৬ ॥ 

: তক্ষকাদাত্বনো! মৃত্যুং িজপুত্রোপসপিতাৎ। 
প্রপহস্তত উপশ্রত্য মুক্তসঙ্গঃ পদং হরেও ॥ ২৭ ॥ 

| এষঃ নীজরাঁাং জনয়িতা; উৎপথগামিনাং শান্তা; ভুবঃ ধন্য (চ) কারণাৎ ক.রঃ 

নিগ্রহীতা চ ॥ ২৬ ॥. | | 

(অস্তে) দ্বিজপুত্রোপসর্পিতাৎ তক্ষকাঁৎ 'আত্মনঃ মৃত্যুম্ উপশ্রুত্য নুক্তসঙ্গ: (সন) হরেঃ 

পদং প্রপংস্যতে ॥ ২৭॥ [ *দ্বিজপুত্রোপসর্পিতাৎ” ইত্যন্র শ্বজপুত্রোপস্জিতাৎ” ইতি ৰা 

পাঠত। ] ্ 

[শ্ীধরম্থামী |] 
রাঁজর্ধীণাং জনমেজয়াদীনাম্ 1 ২৬। | 
দ্বিজপুত্রেণ প্রেরিতাৎ' তক্ষকাং আত্মনে! মৃত্যুম উপশ্রত্য হরে। পদং 

প্রপতস্তাতে তজিষাতি ॥ ২৭ ॥ 
(পাস 

| [ চুর্ণিক]। ] 
ধৈর্ধ্যে বলিসমঃ। তক্তযা গ্রাদ ইব। কিধ অশ্বমেধরয়কর্তী  বৃদ্ধানাঁং 

সেবকঃ ॥ ২৫ ॥ 

রাজর্ধাণাং জনয়িত1। কুমার্মিণাং শস্তা। কলেনিগ্রহীতী। র্ন্ত রক্ষকঃ। 
এবংবিধো ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥ * 

কিঞ্চদদ্বিজপুত্রপ্রেরিততক্ষকাৎ স্বমৃত্যুং শ্রত্বা মুক্তসঙগঃ সন্। ২৭॥ 

[ প্রবিশনাথচত্রব্তাঁ। ] " 

সদ্গ্রহঃ সন্ উৎকৃষ্ট এব আগ্রহো যস্ত সঃ। নিন কর্মাণ্যাহু 
আহর্তেতি ॥ ২৫ ॥ ২৬॥ 

ইনি জনমেজয় প্রভৃতি রাজধিগণের স্প্স নক 
গাঁমীদিগের শাদনকর্তা এবং ধরা ও ধর্মের নিমি কলির 
নিগ্রাহক হইবেন ॥ ২৬ ॥ র 

ইনি দ্বিজপুত্র কর্তৃক প্রেরিত তক্ষক হইতে আপনার 
'্বত্যু শ্রবণ করিয়! বিষয়ূসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক ০০৪ 
শরণাপন্ন হইবেন ॥ ২৭॥ 

১: পও 



চিত কাস ন্ট রিিরিএস্িটানিট জনিত জা সপসিািলা িরাি্য 

জীমভাগবতম্ব। . [১ ক্কং-১১২ আবং। 

০০০০ সস্দ্এিশিসি ০০৮ পি এ তি লি লি পিসি পাটি রি পাঠা পো পি পাতি তো পা এ পা এ প্রসটিিি ছি তরি পি লসটি লস শী পি পি পি পি লি লা শো লী তি লী পরি তি সি লি কি রি পি পতল 

জিজ্ঞাসিতাত্যাখার্থ্। মুনের্যামস্থতাদসৌ | 
হিন্বেদং নৃপ গঙ্গীয়াং ধাস্তত্যদ্ধাকৃতোভয়ম্ ॥ ২৮ ॥ 
ইতি রাজ্ঞ উপাদিশ্য বিপ্রা“জাতিককোবিদাঃ। . 
লদ্ধীপচিতয়ঃ সর্ধ্বে প্রতিজগ্* স্বকান্-ৃহান্ ॥ ২৯॥ 

(হে) নৃপ! অসৌ ব্যাসহুতাৎ মুনেহ ভিজ্ঞাসিতাত্যাথার্্যঃ ( সন্). গঙ্গায়াম্ ইদং 
(কলেবরং ) হিত্ব। অন্ধ! অকুতোভয়ং (্ীহরিং ) যাস্যতি ॥ ২৮ ॥ 

জাতককোবিদা; সর্ষে বিপ্রাঃ ইতি রাজ্কে উপাদিগ্ঠ লক্ষাপচিতয়ঃ ( সন্তঃ) স্বকান্ গৃহান্ 

প্রতিজগ্া,১1২৯॥ * 

[শ্রীধরস্বামী।] 

ততশ্চ জিজ্ঞানিতমাত্মনৈ! যাথার্থ্যং যেন.স ইদং শরীরং .গঙ্গায়াং হিত্ব। 
'অকুতোভয়ং পদং যাস্ততি ॥ ২৮ ॥ | 

৩ [ চুণিকা। ] 

শ্রীপ্তকাৎ জ্ঞানং প্রাপ্য গঙ্গায়াং দেহ ত্যক্তা সাক্ষাদ্ধরেঃ পদং ষাস্ততি ॥২৮। 

রর [ শ্রীজীবগোস্বামী | ] 

... হরেঃ শ্রীকষ্ণশ্ত পদং চরণারবিনদম্_জ্ঞানেন বৈয়াসকিশিতেন ভেজে 
খগেন্ত্রধবজপাদমূলম্ ইত্যুক্তেঃ | তদেব খন্বকুতোভয়ম্-_মর্তোো। মৃত্যুব্যালভীতঃ 
পলায়ন সর্ধাল্লোকান্নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ। ত্বৎ্পাদাজং প্রাপ্য যদৃচ্ছযাদয সঃ 
শেতে মৃত্যুরন্মাদপৈতভীত্যাদেঃ ॥ ২৭ ॥ 

ততো জিজ্ঞাসিত ইত্ত্র আত্মা হরিরেব ॥ ২৮ ॥ ২৯॥ 

ন্ [শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী | ] 

. উপসঞ্জিতাৎ প্রেরিতাঁৎ ॥ ২৭॥ 
জিজ্ঞাসিতং বিচারিতম্ আত্মনো যাথাথ্যং বাস্তবং তত্বং ধেন সঃ। ইদং 

শরীরম্, ॥ ২৮ ॥ , 

রাঁজন ! ইনি পরিশেষে ব্যামতনয়' শুকদেবের নিকট 
| তত্জ্ঞান লাভ করিয়া গঙ্গায় কল্লেবর পরিত্যাগ পুর্ববক' 

সাক্ষাৎ সর্ববতয়-নিবারণ শ্রীহরিপদ প্রাপ্ত হুইবেন ॥ ২৮ ॥ ./, 
নন 
র্ 

2 



৬ ঙ ঝ শি রর 

১ স্কং১২ অং।] শ্রমনভাগবতমূ ৪৭ 
া 

কে কি পিপ্রা্টিলা ১ ছ পাতা পি লী লা সিটি অপ সক ভি আস পন্ড -তোি লা সি পে গাছ কোই, এ এছ বোস তোপ ছা ট্রি ঠ1 পিল ১6 ভি হত ছি বিট সি পলি তরী সব প 

সস এ লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিত্তি যৎ প্রভুঃ । ্ 
গর্ভে দৃউমনুধ্যায়ন্ পরীক্ষেত নরেঘিহ ॥ ৩০ ॥ 

সঃ এবঃ প্রভুঃ গর্ডে দৃষ্টম্ অনুধযায়ন য (যতঃ) ইহ নরেয( অয়ম্ অসৌ ভবেৎ ইতি 

নো বা ইতি) পরীক্ষেত, (তত) কোকে পরীক্ষিৎ ইতি বিখ্যাতঃ (ভবিষ্যতি) ১৮৩ 

7 ষ্ররাসী।] ৭ ্ 
না অপটিতিঃ পুজা যৈঃ.॥ ২৯ | 
পরীক্ষিদিতি নাম নির্ব্বক্তি'স এষ ইতি। »্দ্যন্ম।ৎ প্রঃ সমর্থ; সন্ গড়ে 

পুরুষমনুধ্যায়গ্িহ দৃষ্তমানেষু নরেষু মধ্যে সর্বামপি নরং পরীক্ষেত অয়মলৌ ভবে- 
দিতি নে বেতি বিচারয়েদতঃ ঃপরীক্ষিদিতি বিখ্যাতঃ। পূর্ব দৃষ্টমিতি বা পাঠঃ ॥৩০ 

[নিক ।] 
ইতি রান্তে উল্ভা লব্বপুজাঃ জ্যোতিরবি: বিপ্রাঃ স্বগহান জগ্ম.ঃ ॥ ২৯1 
ততঃ সন নরেষুগর্তৃ্ পুরুষং পরীক্ষেত অতঃ পরীক্ষিদিতি নায় লোকে 

রি ভবিষাতি ॥ ৩০ ॥. : 
[শ্ীজীবগোন্বী | ] 

স এ ইতি শ্রীকষর্শনাৎ পূর্বমতিবাল্যাবস্থায়ামেৰ 'জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ 
এ শ্রীবিশ্বনাথচক্র বর্তী । ] 

লন্ধা অপচিতিঃ পুজ! যৈঃ ॥ ২৯॥ | 
পরীক্ষিদিতি নাম নির্কক্তি স এষ ইতি। ইহ দৃশ্তমানেু নরেধু ম মধ্য গর্তে 

ষ্টং পুরুষম্ অনুল্মরন্ অয়ং স ভবেন্ন বেতি বিচারয়েখ, অতঃ পরীক্ষিদিতি 
বখ্যাতঃ | পুর্বং দৃষ্টমিতি চ পাঠঃ ॥ ৩০ ॥ | “ই 

জাতক-গণনায় স্থপণ্ডিত বিপ্রগ্রণ রাজা যুধিঠিরকে জাত 
সা, এইরূপ ভাঁবিফল উপদেশ করিয়া! যথোচিত পুজ। 
ীভ পূর্বক নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥ : 
এই প্রভাঁবশীল বালক, মাতৃগর্তে যে পুরুষকে দর্শন 

করিয়াছিলেন, পরে (শ্ররীরুঞ্কদর্শনের পুর্বেব 'অতিবাল্যা- 
বস্থাতেই) ভাঁহাকে স্মরণ করিয়া যে মনুষ্যকে সম্মুখে দর্শন 
করিতেন, ভাহাকেই, ধুই ব্যক্তি কি সেই পূর্ববদৃষ্ট পুরুষ !, 
এই প্রকার পরীক্ষা, কর্নিতেন বলিয়! প্রথম হইতেই পরীক্ষিৎ 
নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন,॥. ৩০. ॥ 



৪৭৪ প্রীমতাগিবতম্ [১ ক্কং--১২ অং। 
কি ভা চি লা ০5 পি ০ শি লি সি সস লট সি পা পাস পি রনির বকে ক 

স ম রাজপুত্ো বন্ধে. আগু শুর্ল ইবোড়ূপঃ। 

আপূর্য্যমাণঃ পিতৃভিঃ কাষ্ঠাভিরিব সোহহম ॥ ৩১। 
€ বাল এব সংর্্াত্বা কৃষ্ণভক্তে। নির্গত |. 

শ্রাতিদ্ঠ সর্ববলোকন্ত মহাভাগবতঃ স্থধীঃ ॥ ৩২ ॥ ) 
সঃ রাজপুতঃ পিতৃভিঃ ক্ষাষ্ঠাতিঃ (৮.) আপূর্্যমাখঃ (ন্ কাষ্ঠাভিং )ইব(আগাষাণঃ) 

শুক্নে নং উডভুপঃ ইব অন্বহম আশু ববৃধে ) ৩১ তী. - . 

(সঃ বাল: এব নিসর্গতঃ ধর্সাযা কৃষ্ণভক্তঃ সুধী; মহাভাগবতঃ নর্বলোকস্য প্রীতিদঃ॥৩২। 

[ জীধরস্বামী | ] 

শুক্রে শুক্লুপক্ষে স প্রদিদ্ধ উড্ভ়ূপোহম্বহং যথা কাঁষ্টাভিঃ পঞ্চদশকলাভি- 
বাঁপুর্্যমাণো বর্ধতে এবং পিতৃভিযুধিষ্টিরাঁদিভিঃ কামৈশ্চত্ঃ ষষ্টিকলাভিষ্চ 
আপুধ্যমাণে! বে ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ 

[ দ্দীপনী |] ৃ 

কামৈঃ বিষয়তোগৈরিত্য্থ; | নি ৬৫৭৪ নৃত্যগীতাদিচতুঃবষ্টিবিদ্যাতিরিত্যর্ঘঃ 1৩১৩২) 
॥ রাজগিনানর ৃ লগ [চূর্িকা।] ্ সস 

০০ পি রি রতি টি এ ডি টাটনারিনিনিরিন নিন টিউনস রিনি রিটিটিটিরিনি নীতির 

স পিতৃভিঃ পালযমানঃ শুকুপক্ষস্থচ্ত্র ইব ববৃধে ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ 
' [শ্রীজীবগোস্বামী। ] 

. বাল এঁবেতি পদ্যমিদং চিৎজুখসম্মতম্ ॥ ৩২ ॥ 

ৃ [ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবন্তা । ] 
শুনে শুরুপক্ষে উড়পশচন্ ইব ববৃধে। জা ইতি কলাভিঃ লালনৈশ্চেতি 

জ্রেয়ম্। কাষ্ঠাভিদিগ্ভিরিব. পিতৃভিযু'ধিষ্টিরাদিভিরাবৃত ইতি শেষঃ॥৩১। ৩২ 

সেই রাজপুত্র, পিতামহ যুধিষ্ঠিরাদি কর্তৃক ভোগ ও 
চ্তুরষষ্টি কল! দ্বারা আপপুর্য্যমাণ হইয়া পঞ্চদশ কল দ্বারা 
রা শুর্ুথক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন শীত শর 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ 

(বাল্যাবস্থাতেই স্বভাবত তাঁহার ধর্ষে মতি'ও স্ত্রীকে 
ভক্তি জন্মিয়াছিল। তিনি মহাভাগবুত ও স্থবুদ্ধি হইয়া সকল - 
লোকেরই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ ) : 

খ 
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৮৯ সিসি বসি 

ফক্ষ্যমীণোহশ্বমেধেন ছাতিজরোহজিহনা এ 
রাজ! লব্ধধনে। দধ্যে! নান্যত্র ক্রদণগুয়েঃ॥ ৩৩ ॥ 

করদওয়োঃ অস্ত্র ন লক্বধনঃ রাহ ( যুধধিতির) ঈতিরিরিবিহা রর যক্গামাণঃ 
1ধ্যো ॥ ৩৩৪ ৫ 

4, ] 
সমস তা ০৭ 

শ্রীধ্রস্বামী ক] 

পুর্বমপকৃষ্যোত্ত ন্ অশ্বমেধান্ শ্বাবসরে পপ্রল্পারং কখয়তি। জাতিজোহড 
ছানেচ্ছয়। ষক্ষ্যমাঁ*। করদওযোরভ্তাত্র তাভ্যাং বিনা ন লব্ধধনঃ দধ্যো 
চিত্তয়ামাস করদণ্ধনস্ত পরিজনভরণমাত্রোপক্ষীণত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥ 

ূ  [দীপনী ॥]. 
অপরৃষ্য ষংক্ষিগ্যোক্তীনিত্যর্থ; ॥ ৩৩--৩৭ ॥ 

[ চুণিকা। ] 
অথ জার উক্তানশ্বমেধান্ স্বাবসরে সগ্রকাঁরং কথয়তি। জ্ঞাতিদ্রোহ্ং. 

দুরীকর্তৃমস্থমেধেন যক্ষমাণঃ করদপাভ্যাং বিনা অলববধনো রাজা ধর্ঃ চিনতয- 
মাস ॥ ৩৩। 

| [ শ্রীীবগোস্বামী |] 

বক্ষ্যমাণ ইতি তৎপরিতোধার্থং উভীক্মোপদেশেনৈবেতি জেয়ম। অন্তথ! 
ভীল্মেংপ্যনাস্থা স্তাৎ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ & 

[প্রীবিশ্বনাধচন্ত্রবর্তা ।.] | 
করদগুয়োরন্তত্র তাঁভ্যাং বিনা ধনালাভাৎ ধনপরা্য্তে্ীয্ৎ দখ্ 

চিন্তয়ামাঁস ॥ ৩৩॥ 

অনন্তর রাঁজা যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিদ্রোহজনিত পাপের প্রায়- 
শ্চিত্তের নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অভিলাষী হইয়া 
তছ্ুপযৌগী ধনের অর্জনে চিন্তাকুল হইলেন । কারণ, তাঁহার 
রাজ্যে গ্রজীবর্গের নিকট হইতে কর ও গু ভিন্ন অন্য কোন 
উপায়ে ধনাগন্ম হইত ন1!। এ ছুই উপায়ে যে ফিছু ধনাঁগম 
'হইত, *তাহীও-পরিজনবর্গের ভরণপোষণেই ব্যয়িত হইয়া ) 
যাইত রঃ সঞ্চিত থাকিত না ॥ ৩৩. ফু 

রঃ 
এ ০৯৫ ৮৯ লীলা লিলা প্রা ০ ৮ ৯ লী ঠা পাস এ লি লি পার লা পাল পি লি পি ০ ৯৮৯ 

ভার, 
জন 

নি পি 



০৯ নি লা পাটির তাত বাদি রি শি র্ ১ চু লোনা এপি 2 লা এমি রান লিপি পি প
া? 6 সিসি সি ০০ 

ভ্রীমন্তাগবতমৃ। [১ স্কং-+১২ অং! । 

.. তদভিপ্রেতমালক্ষ্য ভ্রাতরোহচ্যুতচোদিতাঃ। * 
ধনং প্রহীণমাজহ্রুদীচ্যাং দিশি ভূরিশঃ ॥ ৩৪ | 
তেন সম্ভৃতসন্ভারো লব্বকামে যুধিত্তিরঃ | , 

 বাঁজিমেখৈস্তিভিভীতো! যজ্েশমধজদ্ধরিমূ ॥.৩৫ ॥ 
ভ্রাতরঃ তদভিগ্রেতম্ আলক্ষ্য অচ্যুতচোদ্রিতাঃ (সন্তঃ) উদীচ্যাং দিশি গ্রহীণং ভুরিশঃ 

ধনম্ আজহুঃ | ৩৪) 

ভাঁতঃ যুধিষিরঃ তেন সম্ভতসভ্ভার:ঃ (অতএব ) লন্ধকামঃ (সন্) ত্রিভিঃ ভি 

যজ্জেশং হরিম্ অযজৎ ॥ ৩৫) . ্ 

ূ [ শ্রীধরস্বামী |] 

* প্রহীণং মরত্তস্ত যক্ঞে ত্যক্তং স্থবর্ণপাত্রীদিকমানীতবস্তঃ ॥ ৩৪ ॥ 
সম্ভতসম্ভারঃ সম্পাদিত্যজ্ঞোগপকরণঃ। ভীতো৷ জ্ঞাতিদ্রোহাৎ ॥৩৫।৩৬।৩৭। 

ইতি শ্রীমন্ভীগবতভা বার্থদীপিকায়াং প্রথমন্বদ্ধে ঘাদশোহধ্যায়? ॥ ১২॥ 

র [ চুণিক]। ] 
ততঃ র্শ্তাভিপ্রেতমালক্ষ্য ১৯ ভ্রাতরঃ উত্তরদিশি মরুত্ষজ্ঞে 
ত্যক্তং স্থবর্ণপাত্রার্দিকং ধনমানীয় দছুঃ ৩৪ ॥ 

তেন সম্পাদিতযজ্ঞোপকরণো তির তিভির্বাজিমেধৈর্িং সমযজৎ ॥৩৫। 
৩৬ ॥ ৩৭ ॥ | 

ইতি পির ঘাদশোহধ্যায়? ॥ ১২। 

 শ্রীবিশ্বনাখচন্তরবন্তী । ] 
প্রহীণং মুত যক্তে ত্যক্তত্ব্ণপাত্রাদিকমানীতবস্তঃ ॥ ৩৪ | 
সম্ভূতসম্ভারঃ সম্পাদিতযজ্ঞোপকরণঃ। ভীতো। জ্ঞাতিদ্রোহাঁৎ 1৩৫।৩৬]৩৭। 

ইতি সারা্ঘদর্শিল্তাং হষিপ্যাং তন্তচচতসাম্। 
প্রথমে দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ সঙ্গত; সঙ্গতঃ সতাম্ ॥ ১২॥ 

তাঁহার ভ্রাতৃগণ তদীয় অভিপ্রায় অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের 
আদেশানুসারে উত্তর দিকে গমন পূর্বক মরুত্ত রাজীর যজ্ঞে 
পরিত্যক্ত প্রভূত স্থবর্ণপাত্রাদি আন্য়ন করিলেন'॥ ৩৪ ॥ 

সেই ধন দ্বারা যজ্জের উপকরণ সকল 'সমাহ্ৃত-হুইল 
তখন জ্ঞাতিদ্রোহ-জনিত-পাঁপভয়ে ভীত রাঁজা যুধিষ্ঠির লব্ধকাঁম 
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১ স্কং--১২ অং।] জ্রীমন্তাগবতম্। 
2252227532 ৯৪৯ পাসপীপাসসিপািপীসিপী সিপাসিতাসিলিস্িপর্সিলাসি পালার উস তি পাস পি 

( আহুতো ভগবান্ রাঁজঞা যাজসিস্বা ঘিজৈ্ৃ পম্ ৪ 
উবাস কতিচিম্মান্মান্ স্থহৃদা* প্রিয়কায়্যয়া ॥ ৩৬ ॥ ) 

( ততো রাজ্ঞাত্যনুজ্ঞাতঃ কৃষণয়া সহ বন্ধুভিঃ ; 

যযে দ্বারবতীং কৃষ্ণঃ সার্জনো যছুভির্ূতঃ ॥ ৩৭॥ ) 
(ভগনান্ বরাজ্ঞা আহ্তঃ (সন্) ছিন্তৈঃ নৃপং যাঁজয়িত্বা সহঃ াং পরিক়কাম্যয়া (ভগ্ন) 

কতিচিৎ মাসান্ উবা5। ॥ ৩৬) 

(কৃষ্ঃ ততঃ বন্ধুভিঃ কৃষণয়া (৮) সহ রাজ্ঞা অভ্যানুজ্ঞাতঃ (সন) সর্জঃ বি বত 

দ্বারবতীং যযৌ।॥ ৩৭।॥) * ১ ঃ 

ইতি শ্রীম্ভাণবতে মহাপুরাণে শারমহত্তং সংহিতীয়াং বৈয়াসিক্যাং 
প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে পরীক্ষিজ্জন্ম নাম + 

. দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥ 

| শ্রীজীবগ্থোস্বামী । ] 

অত্র-আহ্তো৷ ভগবান্ রাজ্ঞ! যাজযিত্ব! দ্বিজৈনৃর্পিম্। ? উবাস কতিচিন্নাসান্ 
সুহৃদাঁং প্রিয়কাম্যয়॥ ততৌ রাক্তাভ্যচ্জ্ঞাতঃ কৃষ্ণয়। "সহ রন্ধুভিঃ। যযৌ 
ঘ্বারবর্তীং কৃষ্ঠঃ সার্জুনো যদুভির্বুতঃ ॥ ইতি কাচিৎকং পদ্যঘ়ং সমবন্ধোক্তি-' 
কারেণ ব্যাখ্যাতমন্তি ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ্ 

ইতি শ্রীমন্তাগ্রবত প্রথমন্বন্্য 57 দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২॥ ৪ 

হইয়া তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেস্বর শ্রীহরির' অর্চন! 
করিলেন ॥ ৩৫ ॥ 

( ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক উক্ত মজ্জে আহুত 
হইয়] দ্িজগণ দ্বারা যজ্ঞ সকল সম্পাদন পূর্বক স্থহ্নাদ্গণের 
প্রিয়-কামনায় কতিপয় মাঁস এ স্থানেই বাদ করিলেন 1৩৬।) 

( তদন্তর শ্ীকৃষ, বন্ধুবর্গ দ্রৌপদী ও রাজা যুধিষ্ঠিরের 
অনুমতি গ্রহণ পূর্বক যাঁদবগণে পরিরৃত হইয়া অর্জুনের 

' সহিত দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥) ৃ 
ৰঁ পরীক্ষিতের জন্ম নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত । 



ত্রয়োদশোইধ্যায়১। 

, সৃত উবাঁচ। . | 
সি জর মৈত্রেয়াদাত্বনে গতিযৃ। 
জঞাত্বাগাদ্ধান্তিনপুরং তয়াবাপ্তবিবিৎদিতঃ ॥ ১ 

বিছুরঃ ভীত মৈত্রেয়াৎ আত্মনো! গতিং (হরিং )জ্ঞাত্বা, তয় রি 
অবাপ্তবিবিংসিতঃ ( সন্ ), হাস্তিনপুরম্ অগাং ॥ ১৪ ॥ ৃ 

৬ [শ্রীধরস্বামী।] 

নির্গমে ধৃতরা্রন্ত বিছ্রোক্তা অ্রয়োদশে | 
উক্তঃ পৌত্রাভিষেকেণ বন্ধুং রাজ্জো মহাপথম্ ॥ ০ 

ইদানীং পরীক্ষিতঃ কলিনিগ্রহাদ্দিকন্মীণি কথরিম্যন্ বিছুরাগমনেন ধৃতরাষ্ট্ী- 
গ্রস্থানং ততোইঙ্ছন/গমনং ততঃ পাণুব প্রস্থানঞ্চ নিরূপয়তি ত্রিভিরধ্যায়ৈঃ। 
গতিং হরিম্। তয়!আত্মগত্যা অবাপ্তং বিবিৎসিতং জ্ঞাতুমিষ্টং সর্ব্বং ষেন ॥ ১॥ 
১১ 

[দীপনী।] 

০ | ১-৮ | 

| [চুণিকা।] 
হত উবাঁচ। তীর্ঘধাত্রায়াং গতো। বিছুরঃ মৈত্রেয়াৎ শ্বগতিং'হরিং জাত 

হাস্তিনপুরমগাৎ ॥ খ॥- " 

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যে.অভিষিক্ত করিয়া মহীপতি 

যুধিঠিরের মহাপথ-প্রয়াণ বলিবা'র অিপ্রায়ে, প্রথমত বিছুরের, উপদেশে 

ধৃতরাষ্্েক গৃহ হইতে নির্গমন বর্ণিত হইতেছে. . 

সৃূত বলিলেন। বিছুর তী ধর্র্ধ্টটন-কালে টা 
নিকট জানিলেন, শ্রীহরিই আত্মার একমাত্র গতি; তাহাতে ই 
তীহার.আর যাহা কিছু জানিবার বাঁসনা ছিল, সকলই পুর্ণ | 
হইয়া গেল; তিনি হুস্তিনাপুরে আগমন করিলেন ॥১॥ | 

8৯০. 
চক 
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যাঁবতঃ কৃতবান্ প্রশ্নান্ক্ষতা কৌশারবাগ্রতঃ।  + 
, জাতৈকত্তক্তিরবিন্দে তেভাশ্চৌপররাম হ॥ ২॥ 

" ক্ষত্বা কৌশারবাগ্রতঃ (প্রথমং) যাবতঃ প্রশ্মীদ্ কৃতবান্, (পশ্চাৎ) গোবিদ্দে জাতৈক- 

ভক্তিঃ (সন) তেত্যঃ (প্রশ্থেভাঃ ) চউপররাম হ॥ ২॥ ৫ রী 
এগ 

[শ্রধরস্বামী ॥] 

তদেবাহ। যাঁবতঃ কর্্মযোগব্রতাদিবিষয়ান্ পরশ্নান্ প্রথমং কতবান। 
কৌশারবন্ত 'মৈত্রেয়ন্ত পুরতঃ। পশ্চাঁৎ (বচতুরপ্শশীরঘজ্ঞানমাত্রেণ গোবিনে 
জাটৈকভক্তিঃ কৃতার্থঃ সন্ তেভ্যঃ প্রশ্রেভযং উপররাম ততঃ পরং ন জিজ্ঞামিত- 

বান ॥২॥ : | 

[ প্রীজীবগোস্বামী |] 

বিছুর ইতি। সোখয়ং তৃতীয়ঙ্ন্বানুসারেণ যুদ্ধীৎ পৃক্বং দুর্ষ্যোধনীদ্বিচ্ছিদ্য 
গত আসীদিতি জ্ঞেয়ম। আত্মনে! গতিহ্রের্ডক্তিঃ | ত্য়াবাপ্তবিবিংসিত ইতি 
তজজ্ঞানেনৈব সর্বং জ্ঞাতবানিত্যর্থ;ঃ সর্বাশ্রয়ত্বাত্তস্ত ॥ ১॥ ২ ॥৩॥ ৪ ৫॥ 
॥৬।॥৭॥৮॥ ্ 

 ্রীবিশ্বনাথচত্রবস্তা। ] 
( পরীক্ষিতে। জন্ম বক্তুং দ্রৌণ্যন্ত্াদিকথা যথা ।  * 
অভিষেকং তথা বক্তং 'বিছুরাগমনাদ্যভৃৎ ॥) 
বিছ্রস্তোপদেশেন ধৃতরাষ্ন্ নির্থমঃ। 

. ব্াজ্জে। বিষাদঃ শান্তিশ্চ নারদোক্ত্যা জয়োদশে ॥ ০ *, 
পরীক্ষিতে! জন্ম উত্তা কলিনিগ্রহাদিকর্্মাণি কথয়িষ্যন্ প্রথমং রাজ্যাতি- 

যেকং বক্তং বিছ্রন্তাগমনং ততো! বৈরাগ্যোপদেশেন ধৃতরাষ্টরনিক্রমঃ 'ততো- 
ইক্জুনাগমনং ততঃ পাওবপ্রস্থানং চ নিরূপয়তি ভ্রিভিরধ্যায়ৈঃ। গতিং কৃষ্ম্। 
তয়া আত্মগত্যা অবাণ্তমূ আত্মনে! বিবিৎসিতং প্রারুমিষ্টং যেন সঃ । ্  ৯ 
লাতে৮১॥ 

তিনি মেত্রেয়ের নিকট কর্মযোগ ও রতাদি বিষয়ে যে 
সকল প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিন চারিটি 
্রশ্মের উত্তর পাইয়াই শ্রীগোবিন্দে তাহার অনন্য ভক্তির 
'আঁবি9ভাঁব হইল) তিনি ভক্তিলাভে কৃতার্ঘ হইয়া এ সকল প্রশ্ন 
হইতে বিরত হইলেন;--সারশ্কিছুই জিজ্ঞাস! করিলেন না॥২॥ 
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তং বদ্ধমাগতং ৃষ্ র্পুত্রঃ সহানুজঃ। 
ধতরাষ্ট্ো ু যুতহশ্চ সুতঃ শারদ্ধতঃ পৃথা ॥২৩। 
গান্ধারী দ্রৌপদী ্রহ্মন্ স্থভদ্রা চোত্তর! ক্পী। 

অন্যাশ্চ যাময়ঃ পাঞ্খোর্জাতয়ঃ সন্থতাঃ স্ত্িয়। 

ত্যুজ্জগ, প্রহর্ষেণ প্রাণং তন্ব ইবাগতম্ ॥ ৪ | 
(হে) ব্রহ্মন্! বন্ধুং তম্ আগতং দৃষ্ট1 সহাচুজঃ ধর্দপুত্রঃ ধৃতরাইঃ, যুযুৎসঃ, সৃতঃ, শাঁর- 

দ্বতঃ, পৃথা চ, গান্ধারী, ভ্রৌগদী, হৃভদ্রা, উতলা, কৃপী চ, পা; জঞাতয়ঃ যাময়ত, অন্য? 
সহৃতা স্তিয়ঃ চ, প্রহর্ষেখ আগতং প্রাণং তন্বঃ ইব প্রতুয্জগ্র,$॥ ৩॥ ৪ ॥ | : 

[ শ্রীধরস্বামী। ] 

সত; সঞ্জয়ঃ। শারছত: কপ: ॥.৩॥ 

কৃগী দ্রোণভা্ধ্যা। যাময়ো জ্ঞাতিভার্যযাঃ। অন্তাশ্চ স্তিয়ঃ | প্রাণং তব 
ইৰ কুতশ্চনুঙ্ছাদিদৌষতঃ প্রাণেহবসন্নে সতি তত্বঃ করাজ্ব্যাদয়ো নিশ্ে্ 
ভবস্তি নিধি সতি বথোতিষ্ঠস্তি তদ্বৎ ॥ ৪ ॥ | 

 চূর্ণিকা |) 

ততঃ মৈত্রেয়গ্ত পুরতঃ যাঁবতঃ প্রশ্নান্ গ্রথমং কৃতবান্ গশ্চাৎ ত্রিচতুর-. 
প্রশনীর্ঘজা'নমাত্রেণ কৃতার্থঃ সন্ তেত্যঃ প্রশ্নেভ্যঃ উপররাম ॥২॥  . 

 ্রীবিশ্বন।থচন্রবর্তা ৷] 
, 4 তেভাঃ প্রশ্নেভ্য উপররাম তদৃত্তরং শ্রোতুং নৈচ্ছৎ বি জাঁতায়ামন্ন্ 
ঝিজ্ঞান্তস্ত বৈয়র্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২॥ 

 ব্রদ্ষন! কোনরূপ মুঙ্ছাদিদৌষে গণ অবসন্ন হইলে 
করচরণাদি অবয়ব-দমূহ যেরূপ নিশ্চে্ট হইয়া পড়ে, কিন্ত 
আবার প্রাণের মমুখানে তাহার! যেমন স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত 
হয়, তত্রপ বিছুরের অদর্শনে সকলেই যেন একপ্রকার নিশ্চেউ 
ছিলেন, এক্ষণে সেই হ্ৃহ্ৃদ্বরকে সমাগত দেখিয়া, অনুজগণের 
সহিত ধর্মনন্দন যুধি্ির, ধৃতরাষট্,যুযুতত্, সয়, কৃপা চার্যয, 
ুস্তী, গীন্ধারী, দ্রৌপদী, হৃতদ্রা, উত্তরা, কৃপী, পাণুর জ্ঞাতি 
ও জ্ঞাতিভার্য্যণগণ এবং পুত্রগণের মহিন অন্যান্য অঙ্গনাকুল, 
ঈহস্টচিত্তে তীহার প্রত্যুদৃগ্মন করিলেন ॥ ৩॥ ৪ | 
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অভিসঙ্গম্য বিধিবৎ পরিঙ্গভিবাদনৈঃ। . 
. সুমুচুঙ প্রমবাম্পৌঘং বিরহৌৎকষ্ঠ্যকাতরাঃ ॥ ৫.8 

রাজা তমহয়াঞ্চক্রে কৃতাসনপবিগ্রহম্+ 

তং ভূক্তবস্তং বিশ্রাপ্তমাশীনং স্ুখমাসহন । 
'প্রশ্রয়াবনতো রাজা প্রাণ তেষাঞ্চ শৃণৃতাম ॥ ৬॥ 

বিরহৌৎকঠ্যকাতব+ (সর্ধ্বে) বিধিবৎ পরিধঙ্গাভিব।দ'নেঃ রি বির) অভিসঙ্গমা 
শ্রেমবাপ্পৌঘং মুমুচুঃ ॥ ৫ ॥ 

রাজ! (যুধিষ্িরঃ ) কৃতাসনপরিগ্রহং তম্ অরহরাকন্রে ॥ (শখ) রাজ! ভুক্কবস্তং বিশ্রাস্তম্ 

আসনে সুখম্ আসীনং তং প্রশ্রয়াধনতঃ (সন্ ) শৃণুতাং তেষাং (সমক্ষং) প্রাহ চ॥৬॥ 

[ শ্রীধরম্বামী | ] 

কের ম $ৎকণ্ঠযং তেন তর] বিবশাঃ ॥ ৫ ॥ ৬॥ 

[ চূপ্রিক]।] 
ততঃ তং রিছুরণাগতং নতি: সহ ধর্ম বরাষ্টরে যুযুৎনুঃ ,সঞ্জয়ঃ 

কপঃ পৃথা ॥ ও ॥ 
গান্ধারী দ্রৌপদী সভদ্রাঁদয়শ্চ হর্ষেণ সম্মুখং জগত ॥ ৪ 1 
ততঃ আলিঙ্গনাদিভিরভিমঙ্গম্য প্রেম্ণাশ্রাণি মুমুছুঃ ॥ ৫ ॥ ০ 

[ শ্রীবিশ্বনাগ্চক্রবর্তা |] 
হুতঃ সঞ্জয়ঃ। শারদ্্তঃ কপঃ। কৃপী দ্রোঁণভার্ধ্যা । জাময়ো জ্ঞাতিভার্ধযাহ। 

জামিশবশ্চ বর্গ্যাদিরস্তঃস্থাদিশ্চ কোষেষু দৃষ্টঃ | গ্রাণং মৃচ্ছাদিদোষেণ গতগ্রায়ং 
পুনরাঁগতং সংলক্ষ্য তন্বঃ করচরণাঁদিকাঃ যথ। প্রত্যুদগচ্ছন্তি ধৃঢম্বস্বচেষ্া 
ভবস্তি ॥ ৩॥৪॥৫॥৬॥ 

বিদুরের বিরহে হৃদয়ে যে পু উদয় হইয়াছিল, 
তাহাতে 'সকলেই একান্ত কাতর হুইয়াছিলেন ; তাহার! 
যথাবিধি আলিঙ্গন ও অভিবাদন সহকারে তাহার. সহিত- 
সম্মিলিত হুইয়] প্রেমাশ্রম্ধার৷ মোচন করিতে লাগিলেন ॥৫॥ 

' অনন্তর তিনি আমন পরিগ্রহ করিলে, নরপতি যুধিত্ঠির 
ভাহার অর্চনা করিলেন ; এবং অবশেষে তিনি ভোজন ও 

গু বিশ্রামের পর আসনে স্ুখানীন হইলে বিনয়াবনত "হুইয়। পু 

৬১ 
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যুধিস্তির উবাচ এ আট 
অপি ম্মব্রথ নে। যুক্মৎপক্ষচ্ছাঁয়াসমেধিতাঁন্। 
বিপদ্গণাদ্বিষাগ্ন্যাদের্মোচিত। যৎ সমাতৃকাঃ ॥ ৭1 

করা৷ বৃত্ত বর্তিতং বশ্চরপ্তিঃ ক্ষিতিমগ্ডলমূ । 
তীর্ধানি ক্ষেত্রযুখ্যানি সেবিতানীহ ভূতলে ॥ ৮ ॥ 

যৎ (যম্মাৎ) সমাভৃকণঃ (বয়ং) বিষাধ্ন্যাদে; বিপদ্গণাৎ (যুম্াভিং) মোচিতাঃ (শ্বং 

অতঃ) যুম্মৎগক্ষচ্ছায়াসমেধিতান্ ন: ( অন্মান্ যুয়ম্) অপি (কিং)স্মরথ?॥ ৭॥ 
. ক্ষিতিমগলং চরত্তিঃ বঃ (বুন্মাভিঃ ) কনা! বৃত্্যা বত্তিতম্? ইহ ভূতলে ( কানি ) তীর্থানি, . 
নি (চ) সেধিতানি?॥ ৮ ॥ 

... [ শ্রীধরস্থামী |] 

পক্ষিণো হগত্যাদি যথাতিস্নেহেন পক্ষচ্ছায়য়! বর্ধয়স্তি তন্বৎ যুন্মৎপক্ষপাঁত- 
চ্ছায়য়৷ সমেধিতাঁন্ নঃ অন্মান্ কিং প্মরথ। সমেধিতত্বমেবাহ বিপদগণাদধশ্মা- 
নোচিতাঃ স্ম॥ ৭ ॥ 

[চূর্ণিকা।] 
: ততঃ ধর্মঃ আসনে উপবিষ্ট ভূক্তবস্তং বিদ্ররং পৃজয়িত্ব। প্রাহ ॥ ৬ ॥ 

টর উবাচ। হে বিছুর বিপরলাগানমহর্সোচিতার: স্মরথ কিম্ ॥ ৭ ॥. 

 ঞ্রাবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 
'পক্ষিণো হাপত্যানি যখ! অতিন্নেহেন পক্ষচ্ছায়ফ! বর্দয়স্তি তদ্ধৎ। পক্ষে 

পক্ষচ্ছায়! পক্ষপাতঃ। যদবম্মান্মোচিতা বয়ং ত্বয়েত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ 

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ্নকলেই অজাতিশক্রর সেই 
বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬॥ 

যুধিঠির কহিলেন, পিতৃব্য ! আপনার কি আমাদিগকে 
আর মনে আছে? আপনি জননীর সহিত 'আমাদিগকে বহি 
ও বিষ প্রভৃতি বিপদ্রাশি হইতে বিযুক্ত করিয়াছেন । 
পক্ষিগণ যেরূপ পরমন্সেহে পক্ষচ্ছায়ায় আবৃত করিয়! স্বকীয় 
শাবকদিগকে রক্ষা করে, আপনিও সেইরূপ আমাদিগকে. 
'পক্ষপাঁতচ্ছায়ায় সংবর্ধন করিয়াছেন ॥ ৭॥. | 



চা 

৯৩ জং)] » শ্রীমস্ভাগবতষ। 

ভবদ্ধিধা ভাঁগবতাস্তীর্ঘভূতাঃ স্বয়ং বিভে1। 
তীর্থাকুর্ববস্তি তীর্ঘানি স্বাস্তম্থেন গদাভৃতা! 1 ৯ ॥ - 

বিভো!! ভবদ্ধিধাঃ ভাগ্মবতাঃ স্বয়ং তীর্ঘভুতাঁঃ । (যতঃ ভবস্তঃ) স্বান্তস্থেন গরদাভৃতা ভীর্ঘানি 

8১৫ ॥ ৯ রর ও , €& রর 

] ক ] 

বো যক্সাভিঃ কয়া বৃত্ত বর্তিং দেহবৃত্িঃ কৃতা। কানিচ আরা 
সেবিতানীতি ॥ ৮ ॥ 

তবতাঞ তীর্থাটনং ন স্বার্থ, কিন্তু তীর্থান্গ্রহার্থমিত্যাহ ভবশ্দিধা ই্তি। 
মলিনজনসম্পর্কেণ তীর্ঘানি অতীর্থানি মলিশানি সস্তি । সন্তঃ পুলস্টীর্থীকুর্বাস্তি। 
শ্বাস্তং মনঃ তত্রস্থেন ৭ বস্তাস্তঃ স্থিতেন বা ॥ ৯ ॥ 

[দীপনী 1 
স্বস্যাস্তঃস্থিতেন বেতি। এতেনাত্র স্বাস্তঃস্থেনেতি বিসর্গমধ্যপা(হপি পামাণিকঃ স্বস্যানু- 

ম্তশ্চেতি ধ্বনিতম্ অন্যথ| ঈদুশবিগ্রহা ন্ুপপত্তেরিতি ॥. ৯--২৪ ॥ 

[চুর্ণিকা।] 
কিঞ্চ তীর্ঘযাত্রাং কুর্বত ত্বয়া দেহবৃতিঃ কথং কৃত। রা চ তীর্ঘানি সেবি- 

তানি ॥৮॥ 
কিঞ্চ ভগবস্তক্তাঁঃ স্বয়ং শুদ্ধাঃ সস্তঃ স্বাস্তঃস্থেন গদাভূতাঁ ভী্থানি শবিত্রী- 

১3৯ /৯॥ 

পপ 

| ্রবিঙ্বনাধচত্রবর্তী | ] ৰ 
বৃত্তা নিব বে যুহ্বাভিঃ ॥ ৮ ॥ * 

আপনি যত্কালে মেদিনীমণ্ডল পর্যটন করেন, তখন" 
কিরূপে দেহযাত্রা নির্বাহ করিয়াছিলেন; আর এই অবনী- 

'মণ্ডলে আপনি কোন্ কোন্ তীর্ঘ এবং প্রধান প্রধান ক্ষেত্রেরই 
ব। সেবা করিয়াছেন +"8 ৮ ॥ : 

বিভো] ! তবাদুশ ভাগবত জন-স্বয়ংই তীর্ঘসবরূপ। মলিন 
লোকের সম্পর্কে তীর্ঘঘকলও সময়ে সময়ে মলিন ও তীর্থ 
নামের অযোগ্য হইয়। উঠে, তখন আপনারাই যাইয়া” হৃদয়- 
স্থিত গদীধরের সংসর্গে সেই সকল তীর্থের মলিনতা দু, 

টি 'করিয়া তাহাদিগের তীর্ঘত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন ॥ ৯॥ রি 
স০০০০০৩০০ এ 



8৮৪ 

: অপি নঃ স্ুহৃদস্তাত বাস্কাবাঃ কৃষ্ণদেবতাঃ। 
দৃষ্টাঃ.শ্রুত1 বা যদবঃ স্বপূর্য্যাং স্থখমাসতে ॥ ১০.॥ 
ইত্যুক্তো ধর্মরীজেন সর্ববং তৎ সমবর্ণয়তৎ। 

 যধানুভূতং ক্রমশে। বিন] যছুকুলক্ষয়ম্ ॥ ১১ ॥ 
(হে) তাত! কৃফদেবতাঃ নঃ হুহদঃ বান্ধবাঃ যদবঃ স্বূর্ধযাম অপি (কিং) সখম্ 

আসতে? (ভবস্তিঃ তে বাপি) দৃষ্টাঃ ক্রতাঃ বা? ॥ ১০৪ 

ইতি ধর্শরাঁজেন উক্তঃ (সন্ বিছ্ুরঃ) যদুুলক্ষযং বিন! তৎ সর্ববং যথ! অত (তথা) 
ক্রমশঃ সমবর্ণয়ৎ ॥ ১১ ॥ 

জরীমস্ভাগবতমূ। ৬ [১স্কং-১৩ অং |) 

ূ 

করবা ] 

অপি কিং স্থুখমামতে | ভবস্তিঃ কাপি দৃষ্টাঃ শ্রতা বা॥ ১০ ॥ ১১ ॥ 

-.. [চুরণিক |] 
অপি চ নঃ ুদ্বদঃ কৃষ্ণদেবতাঃ যদবঃ স্বপূর্য্যাং হ্ুখিনঃ সম্তি কিম্ উত চ 

বয় কাপি দৃষ্টাঃ শ্রুতা বা! কিম্ ॥ ১০ ॥ 
_ এরং রাজ পৃষ্টঃবিছুরঃ যছুকুলক্ষয়ং ধিনা সর্বমবর্ণয়ৎ ॥ ১১ ॥ 

স্পা শপ 

[শ্রীজীবগোঁন্ামী |] . 

তীরের ভক্তিমতাং ভবতাং তীর্ঘাটনঞ্চ ভীর্থানামেব মঙ্গলায় সম্পদ্যতে 
ইত্যাহ ভবদ্ধিধা ইতি ॥ ৯॥ ১০1 ১১॥ ৰ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী 1] 
* ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং তীর্থানামেব ভাগ্যেনেত্যাহ ভবদ্ধিধা ইতি। তীর্থাকৃর্স্তি 
মহাতীর্ধীকুরবস্তি পাঁবনং পাঁবনানামিতিবৎ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ 

তাত ! কৃষ্ণই ধহেদিগের দেবত1, আমাদিগের স্থহৃহ ও 
বন্ধু মেই যাদবগণ নিজ রাজধানীমধ্যে কুশলে আছেন ত? 
ভীহাদ্দিগের সহিত আঁপনাঁর'কি দেখ! শুন] হইয়াছে! 1১০) 

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকাঁর জিজ্ঞাসা করিলে, বিছুর 
কেবল"যদুকুলের ধ্বংসরৃত্তান্ত ব্যতিরেকে আর সকলই, 

॥ যেরূপ দেখিয়াছিলেন বা যেরূপ শুনিয়াছিলেন, তদনুসারে: 
&. (ক্রমশ যথাযথ বর্ণন করিলেন ॥ ১১ | 



শি চি পিসি 

১ ক্ক১৩অং।]  ভ্রীমভভাগবতম। : 

নন্বপ্রিয়ং ছুর্ব্বিষহং নৃণাং দ্বয়মুপস্থিতমূ | : 
নাবেদয়ৎ সকরুণো! ছুঃখিতান্ দ্রহমক্ষম$ ॥ ১২ &- 
কঞ্চি কাঁলমথাবাৎসীৎসংকৃতো! দ্বেববৎ স্বকৈঃ | 
রাতুর্জ্যষ্টন্ত শয়ন সর্ধ্বেষাং প্রীতিমাবহন্॥ 5৩ ॥ 

নন ( অন্য: অপি জনঃ) নৃণাঁং ( সর্কেধান্ এব) ছুবিষহং হবয়মূ উপস্থিতং ( প্হুফুলক্ষঃ 

রূপম্) অপ্রিয়ং (ন অবেদয়ৎ। যুধিষ্টিরাদীন্) ছুঃখিতান্ দম '্মক্ষমঃ সকরুরণঃ (বিছুরঃ আপ 

সতরাম্ এব ) ন অবেদয়ৎ ॥ ১২ ॥ 

অথ (বিছুরঃ) জ্যোঠন্ট ্রাতুঃ (ধৃতরাইস্য ) শ্েয়স্কুৎ (তত্বম্ উপদিশন্), স্বকৈ? দ্বেববৎ 

সংকৃতঃ (সন্), সর্কেষাঁং প্রীতিম্ আর্বহন্ তেত্র 8 কঞ্চিৎ .কাঁলম্ অবাঁৎ- 

সীৎ॥ ১৩৪ 

[ শ্রীধরম্বামী | ] 

যছুকুলক্ষয়াব- এনে কাঁরণমাহ নম্বিতি ॥ ১২ ॥ 
শ্রেয়স্কৎ তত্বমুপদিশন্ ॥১৩॥ 

৮ পাপা ০৫ পারার 

[চূর্নিকা |], 
অহো ছুঃখযুতান্ পাগুবান্ ভরষট্ম্ অক্ষমঃ অতো যছ্কুলক্ষয়ং নাবর্ণয়ৎ 1১২ 

বরো | ] 

_ মন্বিতি। অত্রান্ো হপি ছঃখশক্কয়া নাকথয়ৎ ইতি জেয ॥ ১২ ॥ 

- [প্রীবিশ্বনীথচক্রবর্তী |] ০৬ 
.* যছুকুলক্ষয়াবর্ণনে কারণভূতং নীতিশাস্ত্রবিধিমাহ নন্বিতি ॥:১৯।॥ 

যখন সাধারণত করুণহৃদয় ব্যক্তিমীত্রই €কাঁন অতিমাত্র 
অসহ্য অপ্রিয় সংবাদ প্রদান করিয়া কাহাকেও ছুঃখিত 
করিতে ইচ্ছা করেন না; তখন বিছুরসদূশ পরছুঃখকাতর 
ব্যক্তি যছুবংশধ্বংসরূপ তাদৃশ ছুবিষহ্ স্বয়ং উপস্থিত আবপ্রিম্ব 
ধবাঁদ প্রদান ৮৩ প্রিয়তম যুধিষ্টির প্রসৃতিকে কিরূপে . 

| ছংখসাগরে নিমগ্ন করিতে সমর্থ হইবেন !॥ ১২॥ রা 
|. অনন্তর বিছ্ুর আত্মীয়বর্গ কর্তৃক দেবতার ম্যায় সওকৃত 
 হইয়। কিছুকাল হস্তিনাঁপুরেই বায় করিলেন। বন্ধুবান্ধবগণ, 



চি ০ পু : 
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) হু 

৪৮৬ 'জ্বীমভাগবতম্। ৬ [১ মং--১৩ জং। 

_ অবিভরদর্ষ্যম। দণ্ড যথাঘমঘকারিষু। 

যাবদধার শুদ্রেত্বং শাপাদ্বর্ষশতং যমঃ ॥ ১৪ ॥ 
শাপাৎ যমঃ 'বর্ষশতং যাব& শৃত্রত্বং দধার, :( তাবৎ) অধ্যম] অথকারিযু যখাঘং দণ্ড্ 

অবিভ্রৎ (অবিতঃ )॥ ১৪ | 

[প্রীধরস্বামী।] নি 
নম্থ শৃদ্রোহসে। কথমুপ্রদিশেৎ। ন'হাসৌ শূদ্রঃ কিন্তু যমস্তজ্রপেণাসীৎ | 

কিং তত্র কারণং যমে চাত্রাগতেহমুত্র কো দণ্ডধর ইত্যপেক্ষায়ামাহ অবিভ্রদিতি 
ধৃতবানিতার্থঃ। শাপাৎ 'মাগুব্যস্ত শাঁপাৎ। তথাহি কচিচ্চৌরানন্ধাবস্তে! 
রাঁজভটা মাওব্যস্ত খষেস্তপশ্চরতঃ সমীপে .তান্ সম্প্রাপ্য তেন সহ নিরুধ্যানীয় 
রাজ্যে নিবেদ্য তদীজ্ঞয়! তান্ সর্ধান্ শুলমাঁরোপয়ামান্থঃ। ততো! রাজা তমৃষিং 
্ঞাত্ব! শূলাদবতার্ধ্য প্রসাদয়ামাঁস। ততো মুনির্ধমং গত্ব! কুপিত উবাচ কন্মা্হং 
শূলমারোপিত ইতি। তেনোক্তং ত্বং বাল্যে শলভং কুশাগ্রেণাবিধ্য ক্রীড়িত-" 

[চুণিকা |] 
অথ গাব: সংক্কতঃ বিছুরঃ ০৪ তত্বমুপদ্দিশন্ কঞ্চিৎ কাঁলং তত্রা- 

বাৎসীৎ ॥১৩॥ 

ৃ দি |] 
 শ্রেযস্কৎ হিতোপদেষ্টা ॥ ১৩। 

[ শ্ীবিশ্বনাথচত্রবসতী |] 7 
« - শ্রেয়স্কৃৎ শ্রেয় কর্তৃম্ ॥ ১৩ ॥ . 

সকলেই ভরীহার অবস্থানে পরম রীতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এ 
সময়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে তত্বোপদেশ করিতেন ॥.১৩॥ 

লোকে বিছুরকে শুদ্র বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু তিনি 
শুদ্রে ছিলেন না । ধর্্মরাজ যম, মাগুব্যযুনির শাঁপে বিছুররূপে 
এই প্ৃথিরীতৈ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । বিছুর শুদ্ররূপে 
একশত বর্ষ মর্তলোকে অবস্থান করেন। তৎকালে স্বয়ং 
সূর্য্য ফমরূপ ধারণ পূর্বক যমলোকে পাপানুসারে পাপী 

| সকলের দগুবিধান করিতেন । অতএব বিদ্ুুর ষে ধৃতরা্ট্রকে . | 
 তত্বোপদেশ করিতেন, তাহা অসঙ্গত নহে ॥ ১৪ ॥ 



৯ ৫০ 
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অং।] , প্রীমন
্তাগবত

মূ। 

ৃ 
পপি রি লি সি লো কটি পারিস সি/এ পপ সস চিত 

যুধিষ্ঠিরো লন্ধরাজ্যো দৃষ্ী পৌন্রং বু কুলন্ধরমৃ.। 
্রাতৃভির্লোকপালাভৈমুরমুদে পরয়] ভরিয়া ॥ ১৫ 8... 

ল্ধরাজ্যঃ যুধিষ্ঠির; কুলন্ধরং পৌত্রং দৃষ্ট1, লোকপালাভৈঃ ভ্রাতৃতিঃ, পরয় শিয়া €চ) 
মুমুদে ॥ ১৫ ॥ এ 

[ শ্রীধরম্বামী। ] 

বানিতি | ভঙ্ছৃত্বা মাগব্যস্তং শশা বাল্যেইজানতো মে মহান্তং দণ্ড তত্ব 
কারিতবাঁন্ অতঃ শ্দ্র!! ভবেতি ॥ ১৪ | 

 চূর্ণিকা |] 
নন শৃত্রোহদৌ। কথমুপদিশেৎ নায়ং শূ্রঃ কিন্তু শূদ্ররূপেণ খম আশীৎ | 

তত্র হেতৃঃ মাওব্যস্ত খষেঃ শাপাচ্ছতরর্ষপর্ধ্যস্তং 05 নার তাঁবদ্যমলোকে 
পাতকিষু অধ্যম! দণ্ড দধার ॥ ১৪ ॥ ' 

[ গ্ররগীবগোসম্বামী।] 

নন্থসৌ যম এব বিছ্বত্বেন জাতত্তস্ত চাস্ত লোকেহস্মিন্ শ্রেয়দ্কত্মেব আয়তে 
ন তু যমলোকে যমরূপেণ দণ্ডকৃত্বমপি।* তহি তত্র দণ্ডঃ কথমসৈৎসীৎ তত্রাহ 
অবিভ্রদিতি। বর্ষাণি কতিচিদধিকানি শতঞ্চ বর্ষশতম্ ॥&৪ ॥ ১৫ ॥ 

|  শ্রীবিশ্বনা থচত্তবর্তা |] * |] 
ন চ বৃতরা্ট্াদয়ং কনিষ্টসবান্যুনে। মন্তব্যঃ সাক্ষাদ্বন্মরাজস্তৈব মাওর্যশাঁপেন 

শূ্রতয়াবতীর্ণত্বাৎ | নস্থ তাবামুত্র কে দণধরস্তত্রাহ। অব্রিভ্রৎ আর্য প্রয়োগঃ 
ধৃতবানিত্যর্থঃ। তথাহি কচিচ্টৌরানম্থধাবস্তো রাজভটা মাগুব্যন্ত তপশ্চরতঃ 
সমীপে তান্ সংগ্রাপ্য তেন সহ নিবধ্যানীয় রাজ্জে নিবেদ্য তদাজ্ঞয়া সর্ধ্বানেখ 
শুলমায়োপয়ামাসুঃ | ততো রাজা তমৃষিং জ্ঞাত্বা শূলাদবতার্ধ্য প্রসাদয়ামাস। 
ততো! মুনির্যমং গত্ব! কুপিত উবাঁচ। কল্মাদহং শূলমারোপিত ইতি । তেনোক্তং 
ত্বং বাল্যে কুশাগ্রেণ শলভমাবিধ্য ক্রীড়িতবানিতি। তং শ্রুতা! মাগুব্যস্তং 
শশাপ। বাল্যে অজানতো৷ মে মহাস্তং দণ্ডং 5 অতন্বং শুদ্রো 
ভবেতি ॥ ১৪ ॥ ১৫॥ 

যুধিষ্ঠির ইতিপূর্ব্বেই রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে 
পৌত্র পরীক্ষিতের উৎপতিতে, তীহ। দ্বারা বংশরক্ষ। হইবে . 
বুঝিতে পারিয়া, তিনি লোফপাল-সদৃশ ভ্রাতৃগণের সহিত 
সাআজ্য-সম্পদ্-ভোগে পরম সুখে কালফাঁপন করিতে টা ূ 

£ লেন॥ ১৫ ॥ মা 
উর 

০ 

০ 



৪ 1... ভ্রীমভাগরতম্। ৬. [১ স্ক--১৩ অং. 
সর উট আও ইরানি টি নট ইটা হাটা 

রঃ হ 

এবং হে সক্তানাং প্রমস্থানাং তদীহয়। | 
অত্যক্রামদবিজ্ঞাতঃ কাঁলঃ পরমছুস্তরঃ ॥ ১৬ ॥ 

এবং গৃহেষু সঙ্তানাং তদ্দীহয়! প্রমভানাং.(জনানাম্) অবিজ্ঞাতঃ.( সম্) পরমদুত্তরঃ 
কালঃ অত্যক্রাৎ 1 ১৬। 

টিন 

ইদানীং রাজ্যাপকর্ষং শিরপয়িতৃম্, উৎকরষং নিগময়তি যুধিষ্ঠির ইতি। 
কুলন্ধরং বংশধরম্ ॥ ১৫ ॥ . 

তদীহয়! গৃহব্যাপারেণ প্রমত্তানা্ অত্যক্রামৎ আঘুঃ কালোহকিক্রাস্তঃ। 
যদ্বা তান্ কালঃ অভ্যভবদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ 

রী ্ চিক! |] 
অথলন্ধরাজ্যো যুধিষ্ঠিরো বংশধরং পৌত্রং দৃষ্টা ভ্রাতৃভিঃ সহ শ্রিয়া মুমুদে ॥১৫। 
এবং গৃহেষু সক্তানাং তেষামীয়ুঃকালো৷ গতঃ ॥ ১৬ ॥ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী। ] 
এবং ষুধিষ্টিরপ্ত শাঁলনলন্বন্থথপ্রকারেণ গৃহেষু সক্তানাং প্রমভানাং জনানাং 

ন তু পাওবানাম্-কিং তে-কামাঃ ম্ষ্পার্হ! মুকুন্দমনসৌ দ্বিজ। অধিজহর্,দং 
ববাজঃ ক্ষুধিতন্ত যথেতরে ইত্যাঁদেঃ_যেহধ্যাসনং রাজকিরীটজুষ্টং সদ্যো জ- 
ভরগবৎপার্খবকামা ইত্যাদেশ্চ। অতএব বিছুরোহপি ধৃতরাষ্ট্রং প্রত্যেব তথোপ- 
দির্দেশ ন তু তান্ প্রতীতি॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ | ২০ ॥ ২১ ॥ ২২॥২৩1২৪॥ 

[ শ্রীবিশনাথচক্রবত্তা | ] 
সক্তানামিতি ুিটিয়ািত্যোহভেঘামেৰ বি তাৎকাঁলিক- 

জনানাং জয়া । তেষাং ক্ষুধিতস্ত যথেতরে ইতি দৃষ্টান্তেন তাদুশসম্পদাদিঘপি 
অনাসক্তিঃ প্রপঞ্চিতা ॥ ১৬॥ ১৭। 

রাজ! ুধিষঠিরের: স্থপালনে সর্বসাধারণ সকলেই সর্ব্- 
হৃখে সখী হইয়াছিলেন। তাহার! ক্রমে গার্স্থ্যাশ্রমে আসক্ত 
ও গৃহব্যাপারে প্রমত্ত হইয়! পড়িলেন। এদিকে পরমছুত্তর 
কাল অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে অভিভব করিয়া ফেলিল ; 
ক্রমে তাহাদের" অজ্ঞাতসারেই ভাহাদের আম়ুঃ কাল 
অতিক্রান্ত হইয়! আসিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥. 

সরি আর ছি সিসি উর 
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১ স্কং--১৩ আং।] ০ জরীমন্ভাগবতগ্ : ম। 

বিছুরস্তদ ভিপ্রেত্য ধুতরাস্রীমভাষত । চি 8 

রাজন্নির্গম্যতাং শীন্ত্রং-পশ্টেদং ভয়মাগতম্ ॥ ১৭1. 
প্রতিক্রিয়া নযস্তেহ কৃতশ্চিৎ কহিচিৎ প্রভে|। 
স এষ তগবান্ কাঁলঃ সর্ব্বেষাং নঃ সমাগত ॥ ১৮৪ 

যেন চৈবাঁভিপন্নোহয়ং গরাণৈঃ প্রিয়তমৈরপি | 
জনঃ সদ্যো। বিযুজ্যেত কিমুত;ন্যৈর্বনাদিভিঃ ॥ ১৯ ॥ 

বিছ্ুরঃ তং অভিপ্রেত্য ধূতরাঈম্ অভাষত, (হে রাজন্! যা ) শীন্ত্রং নির্গম্যতাং, পন্থা, 
ইদং ভয়মূ আগতম্ ॥ ১৭ ॥ 

প্রভো! ইহ কুতশ্চিৎ কহিচিৎ ষণ্ত প্রতিক্রিয়া ন ( বিদ্যান্তে ), সঃ ভগবান কালঃ নঃ 
(অন্মাকং) সর্যেষাম্ (এব ) এষ? সমাগত ॥ ১৮॥ 

অয়ং জনঃ যেন চ অভিণান্নঃ এব, অস্ঠৈঃ ধন।দিতি; কিম্ উভ, পরিয়তসৈ প্রাণৈঃ অপি 
সদধঃ বিখুজোত ॥ ১৯ ॥ 

নক ॥ ] 

অভিপ্রেত্য জ্ঞাত্বা ॥ 3৭ ॥ তংপ্রতীকারঃ ক্রিযুতাঁং ফিং নির্গমনেন তক্জাহ 
প্রতিক্রিয়েতি । সর্বেষাঁমিতি যৈঃ প্রতিকর্তব্যং তেষামপীতার্থঃ ॥ ১৮ ॥ 

[চুণিকা।] / 
তৎ জ্ঞাত্বা বিছ্ুরঃ ধৃতরাষ্ট্রমভাখত হে ধৃতরাষ্ট্ী গৃহাঁৎ শীঘ্র ি্রাতাদ্। 

অয়ং ছুরস্তঃ কালঃ প্রাপ্ত; তং পশ্ঠ পশ্তা ॥১৭॥ 
অরে ইহ কুতশ্চিৎ কর্চিৎ অন্ত প্রতিক্রিয়া ন ॥ ১৮ ॥ রি 

[প্ীবিশ্বনাথচত্রবর্তী |]. 5. 5) 
সর্বেষামিতি যৈঃ প্রতিকর্তব্যং তেষামপীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ 

বিছ্ুর উহা বুঝিতে পারিয়া! ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, 
রাঁজন % দেখুন, অতিতয়ঙ্কর কাল উপস্থিত হইয়াছে; সতথর 
এই স্থান হইতে নির্গত হউন ॥ ১৭ ॥ 

প্রতো ! ইহলোকে কেহ কখনও যাহার প্রতীকাঁরে সমর্থ 
হয় না):সেই এই সর্ধব-সংহারক মহাপ্রভাব কাল সমাগত । 
ইহা! আঁমাদিগের সকলকেই সংহাঁর করিবে) আমর! কেছই 

এটি, শি 



গবতমৃ। [১ গ্বং--১৩ অং। 

বাসি জি পা ভাত পাস হস লি 

পিতৃত্রাতৃস্থহ্ৃৎপুত্র' হতান্তে বিগতং বয়ঃ। 
আত্মা চ জরয়া গ্রন্তঃ পরগেহমুপাসসে ॥ ২০ ॥ 

'-অন্ধঃ পুরৈব'বধিরে। মন্দ প্রজ্ঞশ্চ সাম্প্রতম্। 
বিশীর্ণদস্তো মন্দাগ্িঃ সরাগঃ কফমুদ্রহন্ ॥ ২১ ॥ 

তে (তষ) পিভৃজা ভৃঙ্থহবৎপুত্রাঃ হতা, বয়ঃ বিগতমূ, আত্মা (দেহঃ) চ জরয়া রঃ; 

(তথাপি) পরগেহম্ উপাসসে ! ॥ ২ ॥ 

(ত্বং) পুরা এব অন্ধ? ,সাম্পরতং বধিরঃ, মন্দ প্রজ্ঞঃ, বিপীরনস্ত, মন্দাস্সিং, কফম্ উদ্বহন্ চ; 

(তখাপি) সরাপঃ (ভবদি)1॥২১৫| « 

* [ শ্রীধরম্বামী | ] 

' কথং ধনাদিবিয়োগঃ সোঢ়ুং শক্যঃ অত আহ যেনেতি। জভিপন্নঃ 
অভিগ্রস্তঃ ॥ ১৯ ॥ র 

অরাবস্থানমভিভদিতি দর্শয়ন্.বৈরাগ্যমুৎপাদয়তি পিতৃত্রাত্রিতি সঃ 
আত্ম! দেহঃ ২০ ॥ ২১ ॥ 
পপি এ ক্র ন্্দ শী শ্াাীক্ীীশীশীিটিতিশিশ্ী 

রী | [ চূর্ণিক। |] | 
যেন, কাঁলেনার়ং জনঃ প্রাণাদিভিবিযুজ্যতে ॥ ১৯ ॥ 
তব পিতৃ ্রাতৃন্হৃৎপুত্রা হতাঃ বয়শ্চাপি গতং দেহশ্চ জরয়! গ্রস্তঃ সাম্প্রতং 

পরগেহে বসসি.॥ ২০ ॥ ২১ ॥ 

[ শ্রীবিখনাথচক্রবর্তী |] * 
যেন মৃত্যুরূপেণ কালেনাভিপন্নে। গ্রস্তঃ ॥ ১৯ ॥ 

' * বৈরাগ্যমুৎপাদয়তি পিত্রিতি সপ্তভিঃ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ 

অছো! এ কাল কর্তৃক অভিগ্রসত হইলে, সামান্য ধন- 
সম্পত্তির কথ! দূরে থাকুক, লোক সকলের অতি প্প্িয়তন 
প্রাণেরও তৎক্ষণাৎ বিয়োগ হইয়া থাকে ॥ ১৯॥ 
মহারাজ! আপনার পিতা, ভ্রাতা, সুহুত, পুত্র, নকলই 
বিনষ্ট ছুইয়াছে ; আয়ুও শেষ হইয়া আসিয়াছে ; দেহও 
জরাজীর্ণ হইল।' এখনও আগনি' পরগুহে বাস করিতে-. 
ছেন ! ॥ ২০ ॥ ॥। 



ক গু ্ু ৬ 

লি লো পি বি পলি পলস্মিলী এ পপি কক কুক ক কেক কিক ব্রেক চে 

। 

. ১স্ক১৩অং।] - . জীমন্তাগবতমূ। ৪৯১ 

অহে1 মহীয়সী জন্তো্ীবিতাশ। যয়া ভবান্। . . 
_ভীমাপবর্জিতং পিগুমাঘতে.গৃহপাঁলবৎ ॥ ২২ ॥ 

অগ্নিশিস্থফৌ। দত্তস্ত গরো দাঁরাশ্চ দুষিতাঠি। 
হুতং ক্ষেত্রং ধনং যেষাঁং তদ্দত্ৈরস্থৃভিঃ কিয় ॥ ২৩ ॥ 

অহে! জন্তেোঃ জীবিতাশা মহীয়মী! য়া (জীবিতাশয়। ) ভবন শপিং পিওং 

গুহপালবৎ আক্ষতে ।২২%॥ | 
. ( যুদ্মাভিঃ যেভ্যঃ ) অগ্নি নিকট, গর? তু, দত্তঃ, যেষাং দাঁরাঃ দুষিতাঁঃ দ, (ডি 

ক্ষেত্র ধনং (চ) হৃং, তদদত্তৈঃ -পস্ছভিঃ কিয়ৎ ((5ং প্রঙ্লোজনন্)1॥.২৩॥। 

ৃ [ শ্রীধরস্থমী | ] | 

যেন পুত্র হতাঃ তেন ভীমেন দত্বং পিগুম্ রং অন্ন!) গৃহপাঁলঃ শ্বা (ইব)1২২। 

| চৃর্তি | চূর্থিকা। এ. ও 

অহো' 'জস্তোর্জীবিতাশ। বলীরণী। কুতঃ। ত্বং যর] পুত্র গালা দত্তমন্নং 
স্বান ইব অতসি॥ ২২ ॥ 

| [ রীবিহবনাধচন্রবর্তী | 

অ্পবপ্জিতং দুম গৃহপালঃ শ্বা ॥ ২২॥ 

আপনি জন্ম'বধিই অন্ধ ; 'অন্প্রতি আবান্ন বধির এবং 
মন্দপ্রজ্ঞও হইয়াছেন; আপনার দন্ত সকল গলিত হইয়াছে, 
জঠরাগ্নিরও তাদৃশ তেজ.নাই ; শরীরে কফাঁধিক্য দেখা যাঁই-" 
তেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! তখাপি এখনও, আপনার 
বিষয়ানুরাগ বিদুরিত হয় নাই! ॥২১॥ . 

অহে! প্রাণিগণের জীবিতাঁশা কি. বলবতী !, যে ভীম 
অঁপনার . পুত্রগণের প্রাণবধ করিয়াছে, আপনি জীবনের 
আশায় এখনও সেই ভীমের প্রদ্ত অন্ন কুকুরের শ্ায় গ্রহণ 
করিতেছেন ! ॥ ২২ ॥" 

রাজন ! আপনি যাহাদিগকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত জতু- 
"গৃছে অগ্নিপ্রদান করিয়াছিলেন, যাহাদিগকে বিষ-ভক্ষণ করা. 
ইয়া! বধ .করিতে ইচ্ছ৷ করিয়াছিলেন, যাহাদিগের ধর্শপত্বী 

ঁ রঙ 

টক, সা ০ 



৪৯২; '. ভ্রীমন্ভাগবতমূ। . ." (১ ক্ং-১৩ সং। 
ি গু ঙজ ৬ 
সিসি সিনা রা ০৯ ০০৯ ০৯ পা পি কি পা ও পর পি লি সি ছা সি পি লা এ রি জাবি মিস 0৯ ৯৯৯ লি পারি কিস 

_ তম্তাপি তব দেহোহয়ং কপণস্য জিজীবিযোঃ। ' * 

পরৈত্যনিচ্ছতে। জীর্ণে। জরয়। বাসসী ইব ॥ ২৪ ॥ .. 
কৃপণসা জিজীবিষোঃ তস্য অপি তব অয়ং দ্বেহঃ অনিচ্ছতঃ ( অপি) জরয়। জীর্ণ; (সন্) 

বাসী ইব্পরৈতি ॥ ২৪ ॥ [ “তব” ইত্যত্র “বত” ইতি,বা পাঠঃ) 

" [প্ীধরম্বামী।] 

নিস্থটঃ : প্রক্ষিপ্রঃ | গরো বিষম্। দৃয়িতা অবমতীঃ। তৈরাদিভি: 
লক্ৈরস্থৃতিঃ কিযৎ প্রয়োজনং ন কিঞিদিত্যর্থ ॥ ২৩ ॥ 

তশ্তাপি এবং দৈন্তমন্ুভবতোইপি ৷ পরৈতি ক্ষীয়তে । (অতএব ধীরৌ 
'ভবেতি )॥ ২৪ ॥ 
চারার তানি রিতার রা রারারাা যারা যারা 

[ চূগ্রিকা।] 

কিঞ্চ যেষাঁং পাঁগুবানামগ্মিঃ গ্রক্ষিপ্তঃ বিষং দতং জ্তিয়শ্চ ৃষী: তদদতাস- 
লব্ধ প্রাণৈঃ কিম্ অপি তু ন-কিঞ্চিৎ ॥ ২৩। 

টা দৈ্ঠমনুভবছন্বাুং, মেছো বস্ত্রমিব ক্ষীয়তে অতএব ধীরে! তব॥২৪॥ 
সি 

০] 

: গু [ শ্রীবিখনা থচক্রবস্তা |] 

তদ্দত্তৈরন্নাদিভির্ল ন্বৈরস্্ুভিঃ কিয্বৎ কিং প্রয়োজনমিত্যর্থট ॥ ২৩ ॥ - 
পরৈতি ক্সীয়তে। বাসসী অন্তরীয়োত্তরীয়ে ইতি চৃষ্টান্তস্ত দ্বিবচনদৃষ্ট্যা 

দার্টান্তিকম্ত দেহস্তাপি সুক্স্থলভেদেন দ্বিতয়ায্মকস্ত জীর্ণত্বম্ আন্ববাধির্ধ্যাদ্দিকং 
সুক্মদেহস্ত জীর্ণত্বলক্ষণং বলীপলিতাদিকং স্থুলদেহস্ত চ ॥ ২৪ ॥ 

ভ্রৌপদীকে সভাস্থলে যখোচিত অবমানিত করিয়াছিলেন, 
এবং যাহাদিগের সমস্ত ভূমি ও ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে কিন; তাঁহাদিগেরই অন্নাদি দ্বারা জীবন ধারণ 1 
করিতেছেন! আপনার এরূপ জীবনের প্রয়োজন কি! ॥২৩|:! 

, মহারাজ ! এইরূপ দৈন্যস্বীকার পুরধক জীবিত থাকিতে | 
অভিলাধী হইয়াও কি আপনি আপনার জীবন রক্ষা করিতে ! 
পারিবেন ! আপনি ইচ্ছ। না করিলেও, দেখুন, আপনার ূ 
এই দেহ: জরাজীর্ণ ও পরিধেয় ৰমনের নায় দিন'দিন ক্ষীণ: 
হইতেছে ॥ ২৪ ॥ ৪ সু এ 
৮.১ নর ৪৮ কারা নিরিরিতির ০ | 



স১৬ ১৮৮ । 
নং রি ক ॥ 

1 শি 7 মর ॥ রি 
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হু 

গতন্বার্থমিমং €দহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ | 

'অবিজ্ঞাতগতির্জহাৎ স বৈ'ধীর উদাহতঃ ॥ ২৫ ॥ 
(যঃ) বিরজ্তঃ মুক্তবন্ধনঃ অবিজ্ঞাতগতিঃ (চ সন) গতন্বার্থম্ ইমং. দেহং জঙ্তাৎ, সং বৈ ূ 

ধীরঃ উদাহতঃ ॥ ২৫ ॥ 

[উধরস্বামী।] যা 
(কিংলক্ষণে! ধীর ইত্যপেক্ষায়ামাঁহ।) গতস্থার্থ; যশোধন্মাদিশৃন্তম্। মুক্ত- 

, বন্ধনঃ ত্যক্তাভিমা'নঃ। কু গত ইতি অবিজ্ঞ।তা গতির্ধস্য | স ধীরঃ-গ্রাপ্তছঃখন্ত 
স্বয়ং সহনেন মুক্তিগ্রাপ্ডেঃ | বৈ নিশ্চিতম্ ॥-২৫। 

4 

[ দীপনী |] | 

প্রাপ্তেতাত্র_যং হি ন ব্যথয়স্ত্যেতে পুরুষং পুরুতর্ষভ । সমছুঃখনথখং ঘ্বীরঃ সোহমৃততীয় 
কল্পতে ॥ ইতি শীমন্তগবগীতান্তর্গতদ্দিত।যাধ্যা য়োক্তবচনেনাধ৫োহমুসদন্ধেয়ঃ ॥ ২৫--:৪৭ ॥ 
উর আল 

| [ চূর্ণিক1। ] 
ধীরলক্ষণমাহ। স্বতঃ পঁরোপদেশেন ব! জাঁতবৈরাগ্য; স্ যা হিং ৪ 

গেহাঁং «ে। গচ্ছেৎ স ধীর তি ॥ ২৫1 ২৬॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী | ] 

গতস্বার্থমিমং' দেহমিত্যাদিদ্বয়ে পর্বব আতুরসন্ন্যাসী এযস্ত সহিবেকেন 
তগবচ্ছরণুতয়া! সন্ত্যামীতি ভারতম্যং জেয়ম্ ॥ ২৫॥ ২৩॥২৭|২৮॥ ২৯, 
॥ ৩৪ ॥ ৩১ ॥ 

 শ্রীবিশ্বনাঁথচত্রবর্তী | ] ০৯ 

গতস্বা “ম্ অক্ৃতকৃষ্ণতজনত্বেন 'শোকমোহজরাদিব্যাকুপম্। ুক্তবদ্ধরঃ 
৬০৭ ৷ ক গত ইত্যবিজ্ঞাত। গতির্যস্ত সঃ। জহ্থাৎ কাপি তীর্থে 

হং ভক্ত যন্ত,জৎ স ধীরঃ ॥ ২৫॥ 

"শরীর, যশ ও ধর্ম অর্জনে অসমর্থ হইলে, যে.ব্যক্তি 
নিখিল-বিষয়-বাসনা-বিরহিত ও অভিমান-বিবর্জিত হুইয়। 
অন্যের 'অজ্ঞাতসারে বনে গমন পুর্বক এই অকিঞ্চিংকর 

-দেহ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন, লোকে তাহাকেই ধীর, 
বলিয়। থাকেন ॥ ২৫ ॥ / 



টি ০ 

শ্রীমন্ভাগবতম্। ১১৩ জং। 
৬ রা সি রসি পাস ৬ কসর টিউন রি 

যঃ স্বকাৎ পরতো বেছ জাতনির্বেদ ঃমাত্মবান্।. 
হৃদি কৃত্ব। হরিং গেহাৎ প্রত্রজেৎ স নরোভুযাঃ॥ ২৬.॥ 
অথোদীচীং দিশং যাতু শ্বৈরজ্ঞাতগতির্ভবান্। 
ইতোহ্ব্বাক প্রায়শঃ কালঃ পুংসাং গুণবিকর্ষণঃ ॥ ২৭ ॥ 

আত্মবান্ ঘঃ স্বকাৎ পরভঃ বা ইহ জা তনির্ব্েদঃ রহ হরিং হৃদ্দি কৃত্বা গেহাৎ 
প্রত্রজেৎ সঃ নরোত্বমঃ ॥ ২৬1 

অথ তবান্ শ্বৈঃ অজ্ঞাতগতিঃ ( সন্.) উদদীচীংদিশং নর ইতঃ অর্বাক্ কালঃ প্রায়শঃ 
পুংসাং গুণবিকর্ষণঃ ॥ ২৭ | ্ 

[ শ্রীধরন্বামী।] 

চিনি রি গ্রাগেব কৃতপ্রতীকারঃ। ককাৎ স্বত এব পরতঃ পর়োপ- 
দেশতে। বা॥২৬॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রব্তী | ] 
মরোত্তমস্ত গ্রাগেব কৃতপ্রতীকারঃ। ১৮৫ ক স্বকাৎ স্বত এব পরতঃ 

পরোপদেশতো বা আত্মবান্ বিবেকী। ধনং. হৃদি ক্ৃত্বা বণিক্ যাঁতীতিবৎ হরিং 
হৃদি কৃত্বা হরিং €প্রাণ্ডুমিতি ভাঁবঃ। স নরোভমঃ । টানি ধীরঃ 
ভক্তিবিধেকী নরোম ইতি. ভেদঃ॥ ২৬) 

যে মনম্বী আশপনা হইতে ই অথবা অন্যের রি 
বৈরাগ্য ও বিবেক লাঁভ করিয়। হৃদয়-মধ্যে .শ্রীহরির ধ্যান 
করিতে করিতে গৃহত্যাগ পূর্বক অরণ্যে গ্রমন করেন, তিনিই 
“নরোভম” ॥ ২৬. 

যিনি পূর্ব হইতেই প্রতীকার করিতে পারেন, 1 ভিন 
নরোভম। আপনি পুর্ব হইতে ইহার কোন প্রতীকার করিতে 
পারেন নাই; অতএব আপনার এক্ষণে ধীর হওয়াই উচিত 
হইতেছে । আত্মীয়বর্গ যাহাতে আপনার গতি জানিতে ন! 
পারেন, এইরূপে সত্বর উত্তরদিকৈ প্রস্থান করুন। অধুনা যে 
কাল আসিতেছে, উহ প্রায়ই পুরুষমাত্রের ধৈধধযাদি ও গুণ. 
বিনাশ করিবে ॥ ২৭ ॥ 
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এবং রাজা সত 

প্রজ্ঞাচক্কুর্বোধিত আজমীঢঃ। 
ছিত্বা স্বেমু স্নেহপাশান্ দ্রড়িন্বো 
নিশ্চক্রাম ভ্রাতৃসন্দর্শিতাধ্বা ॥ ২৮ 

এবং ্র্ঞাচক্ষঃ আঁজমীচুঃ রাজ। (ধৃতরু্িং) অনুজেন বিছুরেণ বোৌধিতঃ (মন্), জর, 

শ্বেমু গান ছিত্বী াডৃমন শিতাধা (ভৃত্বা) নিশ্তক্রাম ॥ ২৮ ৃ 

. " [জীধরম্বামী 1. 

্ পুর্বং নরোত্তমো মাভৃঃ অত ইদানীং ধীরে! ভবেত্যাহ অথেতি। 
অর্বাক্ অর্ধাচীনঃ এধ্যন্লিত্যর্থঃ | গুণান্ ধৈর্যযদয়াদীন্ বিকর্ষতি আচ্ছিনত্তীতি 
তথ ॥ ২৭. ॥ . 

আজমীঢ়ঃ অঞ্জমীঢ়বং ংশজঃ। প্রজ্ঞাচক্ষুঃ অন্ধঃ। এবং বোধিতঃ সন্। 
দ্রডিয্নশ্চিতুদাঢণাৎ। রাত! সন্দর্শিতঃ অধবা বল্ষমেধক্ষয়োর্মার্থো যন্ত সঃ ॥ ২৮ ॥ 

700585557-55855855555-5395755555557758575555 0 555455 

[ চুণিক1। ] 

ত্বং তু ধীরো৷ নাভূঃ অতত্তবমুদীচীং দিশং গচ্ছ। ইতোধ্বাক্ প্রায়ণঃ কালিঃ 
পুংসাং গুণবিকর্ষণঃ | রঃ | 

এবং বিছুরেণ বোধিতঃ ধৃতরাধীংস্তন সহ স্বেষু স্লেহপাঁশং ছি গৃহাৎ 
নিশ্ক্রাম ॥ ২৮॥ * 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্ভা |] নর 

বস্ত নরোভ্বমো নাভূরেবাঁতো ধীরো, ভবেত্যাহ অথ ইতি। অর্বাক্ 
অ্ববাচীনঃ এষ্যন্ কাল ইত্যর্থঃ। গুন্ ৈধ্দয়াদীন্ বিকর্ষতি সাঙ্গ 
রি ॥ ১৭ ॥ 

. প্রজ্ঞাচক্ছু (দ্ধ) অজমীঢ়বংশজ রাজা দৃতরাষ্ট্র এইবূপে 
অনুজ বিছুর কর্তৃক প্ররোধিত হইয়া! স্বজনগণের প্রতি তাহার 
'ষে ম্নেহপাশ ছিল, চিত্তের দৃঢ়ত। প্রযুক্ত তাহ! ছেদন পূর্বক 
ভ্রাতৃ-সন্দর্শিত পথে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৮॥ 

ইক িস্প. 

! 
র্ 

॥ মী 
রে 



র ৪৯৬ শ্রীমস্তাগবতঙ্ 1: [১২১৩ অং? 
সিটি নতি টা বিটা তা রিল 

পতিং প্রয়াস্তং হুবলস্ত পুত্রী 
পতিতব্রত! চানুঁজগাম সাধ্বী । 
হিমালয়ং ন্যস্তদপগুপ্রহর্ং : 

মনস্বিনামিব সন্ সম্প্রহারঃ॥ ২৯॥ 
মনস্থিনাধ (শূরাখীং, হর্ষপ্রদঃ) সম্ (তীত্রঃ) সংপ্রহারঃ ইব, পতিত্রতা। সাধ, সবলস্য 

পুত্রী ( রীতি ) চ ন্যস্তদওপ্রহ্্যং হিমালয়ং প্রয়াস্তং পতিং ( হুখেন ) অন্ুুজগাম ॥ ২৯॥ 

১, [শ্রীধরম্বামী।] * 

_ স্থৃবলশ্ত পুত্রী গান্ধারী। াববী সুশীলা। হিমালয়ং পরস্াস্তং পতিমন্থজগাম। 
নন ফথং স। স্ুকুমারী হিমাদিছুঃখবহুলং হিমবস্তং গত। অত আহ স্তন্তদণ্ডানাং 
সন্ন্যাসিনাং প্রহর্ষে! যন্মিন্ তয়ু। ছুঃখদমগি কথঞ্চিৎ কেষাঞ্চিৎ গ্রহ্ষহেতুর্ভবতী- 
যত দৃষ্টান্তঃ মনম্থিনাঁং শূরাণাং যুদ্ধে সন্ তীত্রঃ প্রহারো যথা। পাঠাত্তরে 
সৎ সংপ্রহারং যুদ্ধং যথেতি ॥ ২৯ ॥. 

টি ও ্ রর |] 

গছ পতিং নষ্ গান্ধারী হিমাচলমনুজগাম ॥ ২৯ ॥ 

[ ীবনাথচতরবর্তী |] 

বোধিতঃ ুক্তযর্থং ভক্তিমিশ্রস্তানোপদেশেনেত্যর্থঃ। আজমীঢ়ঃ অজমীচ়- 
ংশজঃ। িযশ্চতদা্টযান্ধেতোঃ। ্রাত্রা সন্দর্শিতঃ অধবা বন্ধমোক্ষয়োর্মার্থো 

যস্ত সং॥২৮ | 
স্ুবগস্ত পুত্রী খ্বান্কারী। সাধবী সুশীলা। ননু সা হুমারী হিমাত্রিং ছুখবহুলং 

কথং গতেত্যত আহ। স্ত্তদণ্ডানাং প্রহর্ষো যত্র তং ছুঃখদমপি কেবাঞ্চিদুৎ- 
সাহবতী প্রহ্্ষহেতূর্ভবতীতি। অত্র দুষটাস্তঃ মনস্থিনাং শূরাণ!ং পরমন্কুমাঁরাণা 
মপি যুদ্ধবীরাণাং সন্ উত্কষ্টঃ সংগ্রহাবে। যুদ্ধমিব। সৎ সংগপ্রহারমিতি পাঠ 

| ্রীবস্সারযম্ | সংগ্রহারাভিসল্পাতকালসংস্ফোটদংযুগা ইত্যমরঃ॥ ২৯ ॥ 

গতিকে সন্গ্যাসিগণের হর্ধপরদ হিমাঁলয়ে পরান করিতে 
দেখিয়া, যুদ্ধে তীব্র 'সংপ্রহার যেরূপ শুরদিগৈর হ্ষপ্রদ ও 

॥& অনুগামী হয়,হুশীলা পতিত্রতা স্ুবলনন্দিনী গান্ধারীও সেই- 
& রূপ মষ্টচিতে তাহার অনুগমন টন ॥ ২৯। 



এ 

১ স্কং-১৩ অং]. জ্রীমপ্ভাগবতক্। 

: অজাতশত্র$ কৃতমৈত্রো হুতামি- 

খবিপ্রান্নত্বা তিলগোডূমিরুক্ৈ। 
গৃহং প্রবিষ্টো-গুরুবন্দনাঁয় 
ন চাঁপশ্যৎ পিতরো৷ সৌবলীঞ্চ ॥ ৩০ ॥ 

তবে সঞ্ীয়মানীনং পগ্রচ্ছোদ্িগ্রমানসঃ | * 

গাবন্পণে ক নম্তাঁতো বৃদ্ধো হীনম্চ নেত্রয়োঃ। 
অন্বা বা হৃতপুত্রাঁ্তা পিতৃব্যঃ ক গতঃ স্থহৃৎ ॥ ৩১ ॥ 

কৃতমৈত্র; হতাগ্রিং অজীতশক্রঃ তিলগোভূশিরুক্সেঃ বিপ্রান্ নত্বা। গুরুবনানায় (ভেবাং) 

গৃহং প্রশ্দি্ট (সন), দৌবলীং পিতরৌ চ ন চ অপশ্ঠৎ ॥ ৩০ ॥ 

(ততঃ যুধিঠিরঃ) উদ্ধিপ্নমানসঃ (স্ব) তত্র আসীনং সপ্রয়ং পপ্রচ্ছ, (হে) গাবস্ণে। 

বৃদ্ধঃ নেত্রয়োঃ হীন: চ নঃ তাঁতঃ ক্ষ (গতঃ)? হতপুত্র! আর্ড। অন্থা বা (কগতা)? সুহৎ 

পিতৃবাং (চ) কক গত: 7৮ ৩১॥ 

[শ্রীধরস্বাঁমী | ] ” 
.. ক্কৃতং ক মিতরদৈবত্যং সন্ধ্যাবনদনং যেন। নত্বা সম্পূজা। পিতরৌ 
89৮৯০৪৫০৫ ॥ ৩০॥ 8 

[ চুর্ধিনা |] ্ 
ততো ধর্মপাজঃ স্যাবগানাদি কৃত্বা গুরুবন্দনার্থং গৃহং প্রবিষ্ট এ 

পিতরৌ, গান্ধারীং চ নাপশ্তৎ ॥ ৩০.॥ 
- শাাপেপাপাপিস্পাপাসপসপস 

[ ্রীবিশ্বনাখচক্রবর্তা । ] ১ 
কতং মৈত্রং মিত্রদৈবত্যং সস্ধ্যাবন্দনাদিকং যেন সঃ। নত পাজি 

সংপুজ্যেতি প্রবিশ পি্ভীমিতিবদাঁক্ষেপলব্ধম্। নাঁপশ্তৎ চকারাঁৎ ন জ্ঞাতবাংশ্চ 
পিতরৌ ধৃতরাষ্টরবিছবরৌ ॥৩০। [ ভ্তাননিরূপণারথমুপস্াসবিশেষঃ পিতীতযুচ্যতে। ] 

অজাতশক্র রাজ। যুধিষ্ঠির প্রাতঃ্কালে সন্ধ্যাবন্দনানস্তর 
নিত্যহোম সমাপন পূর্বক তিল, গো, ভূমি ও স্বর্ণ প্রভৃতি 
দান দ্বারা ত্রাহ্মণগণ্রে পৃজ! করিয়া গুরুবনদনার্থ ধতরাষ্ট্রের 
.গৃঁহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সেই স্থানে ধৃতরাষ্ট্র বিদুর ব! 
গান্ধারী, ইহাদের কাহাকেও দেখিতে পাইলেন ন1 ॥ ৩০ ॥ 

৬৩ 



অপি মধ্যকৃতপ্রজ্ঞে হতবন্ধুঃ স ভার্ধ্যয়া। 
'আশংসমানঃ শমলং গঙ্গায়াং ছুঃখিতো হছপতৎ 4 ৩২ ॥ 

হতবন্ধুঃ সঃ অকৃতপ্রজ্জে ময়ি শমলস্ আশংসমানঃ হুঃখিতঃ ( ন্) ভার্ধ্যয়! ( সহ) অপি 

পঙ্গায়াম জপতৎ ?॥ ৩২ ৬ 

[ শধরন্যামী ৭] 

হে গাবক্ণে গবন্পণস্ত পুত্র সঞ্জয় ॥ ৩১ ॥ 
অকৃতপ্রজ্জে ম্দমতৌ। | শমলম্ অপরাধম্ আশংসমাঁনঃ আশঙ্কমানঃ। 

ভাষ্যয় সহ ॥ ৩২॥ 
ঙ 

[ চুণিকা |] 

তত্রাণীনং সঞ্জয়ং প্রপচ্ছ হে সঞ্জয় নন্তাঁতো ধৃতরাষ্ট্রৌ বিছুরে! গাষ্থীী চ 
ইতঃ ক গতাঃ ॥ ৩১ ॥ 

মধ্যপরাঁধং শঙ্কমানো গঙ্গায়াং নাপতৎ কিম্ ॥ ৩২. ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী | ] 

অপীতি। শমলম্ অন্ত ম্ধাত্মকমপি পাপং ভবত্বিতি বাঁক্লিতার্থ ॥ ৩২ ॥ 
॥ ৩৩ ॥ ৩৪ | ৩৫ ॥ 

[প্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী 1] 

, পরবক্বণস্ত পুত্র সঞ্ীয় ॥ ৩১ ॥ 

তিনি সেই স্থানে সগ্জয়কে আমীন দেখিয়া! অতিশয় উদ্বিগ্ন- 
চিত্তে তাহযকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গবপ্নণ-নন্দন সঞ্জয়! আমার 
সেই বৃদ্ধ নেত্রদ্য়-বিহীন জ্যেষ্ঠতাত কোথায় ? নিহত-পুত্র- 
শোঁকে আতুরা গান্ধারী এবং পরমস্থৃহ্ৃৎ পিতৃব্য বিছুরই বা 
কোথায় গেলেন! ॥ ৩১ ॥ 

সপ্জয় ! আমি মন্দমতি, তাহার পুত্রগণকে বিনাশ করি- 
্লাছি।'মৎকৃত সেই অপরাধ-স্মরণে পুত্রশোকে কাতর ও' 

] নিজ জীবনে নিবিপ্ন .হইয়াই বোধ হয়, তিনি নিজ ভার্ধ্যার 
ধুঁ সহিত গঙ্গাতে দেহ বিসর্জন করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ রর 

রগ 
৬ সকাল খা ভা অপ লা ই জট আরিচা জট জলি খাসা ব্রা না উর টি সি 



হট 

১স্ব--১৩ অং]  আীমন্তাগবতমূ। 
গিনি পি এছ রী পরম টব এসি এসি পি সি ঠা ০ লি চক্র পল ঠাি আসিব 

পিতধ্যুপরতে পাণ্ডো সর্ববানঃ মৃহৃদঃ শিশুন।. - 
অরক্ষতাঁং ব্যসনতঃ পিতৃব্যো। ক. গতাবিতঃ ॥ ৩৩ ॥ 

সৃত উবাচ। 

কৃপয়। স্নেহবৈরব্যাৎ সুতো! দিনা 
আত্মেশ্বরমচক্ষাঁণে! ন গ্রত্যাহাতিপীড়িতঃ ॥ ৩৪ ॥ 

_ শিতরি, পাণ্ডে, উণীরতে (সতি.যৌ ) সুহৃদ: শিশু নঃ সর্বান্ ব্যদদতঃ অরক্ষতাং, 

€ তো) পিতৃব্যোৌ ইতঃ কক গতৌ ! ॥ ৩৩॥ 

আত্মে্বরম্ অঢক্ষাণঃ বিরহকর্ষিতঃ শুতঃ ( সগ্য়ঃ) কৃ. স্বেহবৈকুব)ৎ (৮) অতি- 

গীড়িতঃ (সন্:) ন প্রভ্যাহ ! ৩৪ ॥, 

| শ্রীধরস্ামী। ] 

, যৌ। অরক্ষতাং তৌ ইতঃ স্থানাৎ ॥ ৩৩ ॥ 

[চূর্দিকা। ] 
অন্মতপিতযি পাণ্ডো মুতে নঃ শিশুন্ যৌ অরক্ষতাম্ তো ক গতাকিতি বদ ॥ ৩৩। 

| | শ্রবিশ্নাথচক্রবৃর্তী। ] 
ধৃতরাস্্রঃশমলং মত্বর্তৃকমপরাধন্ত আশংসমানঃ যুধিষ্টিরেণ মম চন, 

পুত্রো ন রক্ষিতন্তৎ কিং মে ভীবিতেনেভি মনসাঙুলপন্ নাঁবদ্যমান ইত্যর্থঃ। 
যদ্বা। অন্ত মদ্বধাআ্মকমপি পাপং ভবত্বিতি 'বাগুন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ ্ 

পিতা মহারাজ পাণ্ড লোকান্তরিত হইলে, ইহীরাই 
তগকালে আমাদিগকে শিশু “ও স্থহৃৎ-বিবেচনায় কত শত 

বিপদ হইতেই রক্ষা! করিয়াছেন । কিন্তু আমরা সেই সৌহদ্য 
রক্ষা করিতে পাঁরি নাই। হাঁয় ! আমাদিগের সেই পিতৃব্য- 
দ্বয় ও পিতৃব্যপত্বী এস্থান হইতে কোথায় গেলেন 18 ৩৩.॥ 

সৃত কহিলেন, মুনিবর ! রাজা যুধিত্তিরের এই প্রকার 
কাঁতরোক্তি শ্রবণে, সপ্তয়, হায় !-. অসহায় যৃদ্ধ ও বৃদ্ধার কি 
হইবে, এইরূপ ভাবিয়া, স্রেহব্যাকুলচিভ্ড ও অতিশয় ব্যুখিত ] 
হুইলেন। তিনি নিজ প্রভু ধতরাষ্ট্ের অদর্শনে তদীয় বরা ্ 
| কি ক একি পিসি ০৮৯৭ রিপা 



শ্রী | 

৫*৬ )মন্তাগবতষ্। . (১ ষ-১১ বং 
রা্স্িন্উি বাতির সনি না সি 

মিহি বু এ রাবি ও কি লিলি 

কি রি 

বিস্জ্যাঞ্জণি পাঁণিভ্যাং বিভ্যাত্মানমাত্মন! । 
শজাতশক্রং প্রত্যুচে প্রভোঃ পাঁদাবনুস্মরন্ ॥ ৩৫ ॥ 

সঞ্জয় উবাচ । 

 নাহং বেম্মি ব্যবমিতং পিত্রোর্বঃ ঈদ | 
গান্ধার্য্যা বা মহাবাহে! মুষিতোহস্মি মহাত্মভিঃ॥ ৩৬ ॥ 

 সেক্স়ঃ) পাণিভ্যাম্ অঙ্ুণি বিহৃজ্য, আত্মন| আত্মানং বিষ্টত্য, প্রভোঃ পাদো ুনমরন্ 
অজাতপক্তরং প্রত্যুচে ॥ ৩৫ | | 

(হে) কুলনন্বন! অহং বঃ পিঙজ্রোঃ গান্ধাধ্যাঃ বাঁ (চ) ব্যবসিতং ন বেস্ি। (হে) মহ।- 

বাহে! মহাত্মভিঃ মুধিতঃ অশ্মি ॥ ৩৬ ॥ [ “বেগ্সি” ইত্যত্র “বেদ” ইতি ব। পাঠঃ 1] 

- | [্রীধরস্বামী)]- 
. স্কগয়া স্েহবৈর্ব্যাচ্চাতিপীড়িতঃ। আত্মেশ্বরং ধতরাষ্ট্রম্ অপগ্যন্ বিরহ- 
 ফধিতঃ সৃতঃ সঞ্জয়ঃ ন প্রত্যুত্তরমাহ ॥ ৩৪1 

আত্মন। বুদ্ধ্যা আত্মানং মনো বিষ্টভ্য ধৈর্য্যযুভ্ধং কৃত্ব।। প্রভোধূত- 
রাউন্ড ॥ ৩৫ ॥ 

[ চুণিক1। ) " 
কৃত উ্াচ। ধৃতরাষ্্রমপপ্ঠ্নতিপীড়িতঃ স্য়ঃ প্রত্যুত্তরং ন দ্বান্ ৩৪ ॥ 
ততঃ বৃদ্ধা মনসি ধৈর্য্যং ধৃত্বা ধঙ্্রাজমুবাচ ॥ ৩৫ ॥ 

,.. [শ্রীবিশ্বনাধচক্রবর্তী 1] 

ককপয়! হা বৃদ্ধয়ৌরনাথয়োঃ কিং ভবিষ্যতীতি চেতোদ্রবেণ সথন্ধহেতুকে। 
যঃ ন্নেহন্তেন বৈর্লব্যাচ্চ ॥ ৩৪ 4| 

_আত্মন। বৃদ্ধ! আত্মীনং মনো বিষ্টভ্য ধৈর্য্যযুক্তং কৃত্বা ॥ ৩৫ ॥ 

তই কাতর হইয়। পড়িলেন যে, যুধিষ্ঠিরের কথার কোনই 
উত্তর দিতে পাঁরিলেন না ॥ ৩৪। রি 

'-কিয়ত্ক্ষণ পরে উভয় হস্তে অশ্রঃ মার্জন পূর্বক বিপদে 
ই্যাবলন্মাই কর্তব্য, এইরূপ বুদ্ধি দ্বারা মনকে কথঞ্চি্ 
স্থির.করিয়া, গ্রতূ রাষ্ট্রে চরণযুগল ম্মরণ করিতে,করিতে . 
অজাতশক্র যুধিঠি্কে লক্ষ্য করিয়! বলিতে লাগিলেন ॥৩৫। 



. ন্ 
ক 

১ স্বং--১৩ অং13 'জ্রীযাগবতমৃ। ৫০১ ৃ 
ঃ 

হি ক কু বু কুকুরে হকের পপি পি লাস শপ 

অথাঁজগাম ভগবান্নারদঃ সহতুন্ুরুঠ। 

প্রত্যুখায়াভিবাঁদ্যাহ সান্থুজোহত্যর্চয়ন্ যুনিম্ ॥ ৩৭ ॥ 
অথ সহতুম্বর; ভগব।ন্ নারদঃ (তত্র) আজগাম। সানুজঃ (প্লাজ। ) মুনিং ৪৪৬ 

৪ ) অভ্যঙ্চয়ন্ (এব) আহ ॥ ৩৭॥ | হি 

[শ্রীধরম্বামী।] 

| ৫ নিশ্চয়ম্। গান্ধাধ্যাশ্চখ যতো মুষিতো বঞ্চিতাইস্মি ॥ ৩৪ ॥ ূ 
এবং কঞ্চিং কাঁণং শোচতি তশ্মিন অথ নারদ আজগাম। অগ্রান্তি কচিং 

পুস্তকে পাঠান্তরং তছুল্লজ্ঘয যথা বম্প্রদায়ং ব্যাথ্যায়তে। শোকবে: খাদভ্যর্চন 
ন্নেবাহ রাজ! ন ত্বত্যচ্চ্য ॥ ৩৭ ॥ 

'[স্ণিকা 1] | 

সঞ্জয় উবাচ। হে ধর্শরাজ তেষাং ব্যবসিতং ন জ+্ম ইতরহং বঞ্চিতো- 
ইম্মি ॥ ৩৬ ॥ ' 
শা শিশীশ শশী 

শ্রীজীবগ্োস্বামী। | ০ 

সঞ্জয় উবাচেতি কচিন্নান্তি। নাহ্ং বে্দীতালৌ অং বাবসিতং রাজন্ 
পিত্রোন্তে কুলনন্দন। ন বেদ সাধব্যা গীস্ধার্য্যা মুষিতোহশ্মি মহাত্মতিঃ ॥ ইতি 
কচিৎ পাঠঃ ॥ ৩৬ ॥ 

৯ [প্রাবিশ্বন। খচত্রবর্তাঁ |] 
বেদ বেদ্মি। মুষিতো রি । মানদ্রাসময়ে তে গতা৷ ইতি ভাঁবঃ ॥ ৩৬ ॥ 

সপ্তীয় বলিলেন, পাুকুলনন্দন ! আমি তোমার পিতৃব্য- 
দ্বয়ের অভিপ্রেত কি, (তাহারা কি ভাবিয়া! কোথায় গিয়টছেন), 
তাহ জানি না । গান্ধারীর বিষয়ও কিছুই অবগত নহি । মহা 
বাহে] ! উীহারা আমাকে বঞ্চন করিয়াছেন, আমাকে কিছু ন! 
বলিয়াই কোথায় চলিয়! গিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥ 

সঞ্জয় এইরূপ শোকাবেগ প্রকাশ করিতেছেন, এমন 
সময়ে. দেবধি নারদ তুম্থুহুর সহিত সেই স্থানে আসিয়। 
উপস্থিত: হইলেন। রাজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে অনুজখণের 
সহিত প্রত্যুর্থান পূর্ববক - তাহাদিগের অভিবাদন ওঁ বর 

ইয়া বলিতে লাগলেন ॥ ৩৭ ॥ . ৃ 



ভি ছা 
পি এসএস পেস পসিস্িি রসি 

যুধিষ্ঠির উবাচ। ূ 
নাহং বেদ গতিং পিত্রোর্ভগবন্ ক গতাঁবিতঃ। . 

অন্বা বা হউপুত্রার্তা ক গত! চ তপস্থিনী ॥ ৩৮ ॥ 
. কর্ণধার ইবাপাঁরে ভগবান্ পারদর্শকঃ।. 
অথাঁবভাষে ভগবাম্নারদে! মুনিসভ্মঃ ॥ ৩৯ ॥ 

(হে) ভগবন্। অহ্ং পিত্রোঃ গতিং ন বেদ (বেল্সি)। (তৌ) ইতঃ ক গতৌ ! হতপুত্রা 
আর্তী তপস্ষিনী চ অন্থা! ব| বক গত ?॥ ৩৮1 

ভগবান্ (ত্বম্ এব ) অপারে কর্ণধারঃ ইন গারদর্শকঃ| অথ মুনিসত্তমঃ ভগবান্ নারদঃ 

আবভাষে ॥ ৩৯ ॥ ৫ 

[শ্রীধরন্বামী।] 
নাহং বেদ বেদ্ি। (তপস্থিনী ছুঃখযুক্তা )॥ ৩৮1 

[ চুরিক1 |] 
এত্তশ্মিন্ কালে তুমুরুণ! সহ নারদ আগতঃ তমভিবাদ্য যুধিষ্ঠির আহ |৩৭|' 
যুধিষ্টির উবাচ। হে নারদ নঃ 'গিত্রোর্গান্ধা্য্যাশ্চ গতিং ন বেদ্মি ভবাঁন্ 

সর্বভ্োহসি অতো বদ ॥ ৩৮। 

[ প্ীজীবগোন্বামী ।] 

অরথাজগাঁম 'ইত্যযাদৌ_এতন্থিরস্তরে বিপ্রা নারদঃ প্রত্যদৃশ্তত। বীণাং 
দ্রিতন্ীং ধ্বনয়ন্ ভগবান্ সহতুদ্ুরুঃ ॥ রাজদত্বোপনীতার্থং প্রত্যুথায়াভিনন্দিতম্। 
পরমাসন আসীনং. পৌরবেন্ত্রঃ শ্ম ভাষতে ॥ ইতি ুপ্যারণ্য চিতসুখয়োঃ সম্মতঃ 
পাঠঃ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ 

| ২. প্রবিশবনাধচত্ব্তী।] 
শোকবেগাদভ্যর্চয়গ্লিবাহ ন ত্বভ্যর্চ্য ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ | 

 সুধিষ্ঠির বলিলেন, দেবর্ষে! আমার পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্ 
ও বিছুর এই স্থান হইতে কোথায় চলিয়া শিযাছেন, তাহার 
কিছুই জানিতে পারিতেছি ন1। পুত্রশোকাতুরা পিতৃব্যপত্থী 

। গান্ধারীও যে কোথায় গিয়াছেন, চিনি কোন সন্ধান: 
রত না.॥.৩৮॥ 

রঃ ৫৩০২ শ্রীমস্তাগবতম্। ১ স্কং-.৮১৩ যা | 

বৃ. 
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নারদ উবাচ। তি ৭8 | 
মা কঞ্চন শুচো'রাজম্ যদীশ্বরবশং জগ । 
লোঁকাঃ সপাঁল। যন্তেমে-বহস্তি বলিমীশিতুঃ | . 

সংযুনক্তি ভূতাঁনি স এব বিযুনক্তি চ ॥ ৪০ ॥ £ 
(হে) রাজন্! কঞ্চন মা শুচঃ (ম।শোচঃ) যৎ (যন্সাৎ ) জগৎ ঈশ্বরবশমূ, ই্ে 

সপালাঃ লোকাঃ খসা ঈশিতুঃ বলিং বহস্তি সঃ (ঈশ্বর১) ভৃতানি সংযুনক্তি, সঃ. এব 

(ভূতানি ) বিধুনক্তি চ॥ ৪*॥ 
অপ তলা সর 

_শ্রধরম্বামী 11... 

অপাঁরে শোকা্ণবে ভগবাংস্বমেধ পারদর্শকঃ অতো ্রহীতি ৫ শেষঃ ॥ ৩৯।॥ 
আদাবেব যথাবৃত্তকথনে শোকেন মুচ্ছিতঃ পতেদিতি প্রথমং তাবচ্ছোক- 

মপন্য়তি। কঞ্চন মাশুচঃ মাশোচ*। ন কেবলং তানেব । যদযস্মাৎ ঈশ্বরাধীনং 
জগৎ। তদেববাহ লোক ইতি ॥8৪০ ॥ 8১1 

 [ছূর্িকা।] 
অথ নারদ আহ হে রংজন্ শোকং ম! কুক্ষ যত ইং জগদীশ্বরাঁধীনম্। 

ইমে লোক1 বাক্তন্্যাং বদ্ধাঃ সন্তঃ ঈশ্বরায় বলিং বহত্তি যথা দশমভির্ব্ধা 
বুষভাঃ ॥ ৩৯ 1 ৪০ ॥ ৪১1 

[্রীবিশ্বনাচক্রবত্তী। ] , 
অপারে শোকার্ণবে। তগবান্ সর্বজ্স্বমতো ব্রহীতি ভাঁবঃ ॥ ৩১ ৯. 

ভগবন ! আমি অকন্মাৎ এই অপার শৌকসাঁগরে পতিত 
হইয়াছি। আপনিই আমার কর্ণধার-স্বূপে আগমন করিয়া 
ছেন। কিরূপে ইহা! হইতে উত্তীর্ণ হইব, তাহা বলিয়! 
দিউন। ঘুধিষিরের এইরূপ কাতরত। দর্শন করিয়া মুনিসতম 
নারদ বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ 

রাজন 1 কাহারও জন্য শোক করিও না । কেবল তোমার 
পিতৃব্যের বা তদদীর পত্তীর কথ! বলিতেছি না) এই সমস্ত 
জগৎই ঈশ্বরের অধীন। ইন্দ্রাদি লৌকপালগণের সহিত'সমস্ত 

| লোকই পরমেশ্বরের পুজোপহাঁর বহন করিতেছেন । তিনিই 
রঃ প্রাণী মকলকে পরস্পর সংযুত্তু ও বিযুস্ত করিয়! থাকেন ॥৪০॥ রী 
১ পম্পাস্পানপান্পা আমা ছিটিউক জা ছা অপার টা সর পা তারা হা ভা হাস তি হা অত হি ছা অতি 



০... 
শ্রীমস্তাগবতমৃ। [১১৩ তব রঃ পু 

যথা গাবো নলি প্রোতাস্তত্ত্যাং ব্ধাশ্চ দামভিঃ। 
বাকৃতন্ত্যাং নামভির্দ্ধা বহস্তি বলিমীশিতুঃ 1 ৪১॥ 

. (একস্যাম্ এব ) ্্যাং বন্ধাঃ (তত্র পৃথক্-পৃধকৃ) দামতিঃ নসি প্রোতা: চ গাবঃ যথা, 
(তখ। ইনে সপালাঃ লোকা£) বাক্তন্ত্রাং নামভিঃ বন্ধাঃ ( সন্তঃ) ঈশিতুঃ বলিং বহস্তি॥৪১। 

৯:৮৮ 5- ০ ্ 

&. 3 ॥ 
উাতিগা 

7 

ৃ 

ূ 
ৃ 1 দীপনী |] 

, (বাক্তত্ত্ামিতি। বাক্ ত্্য়ীরূপৈব তত্ত্রী তন্তান। নামভিঃ ব্রাহ্ষণক্ষত্রিয়াদিভিরিতি 

প্রাঞ্চঃ ॥ ৪১ ॥ ৪২8) রং 

[শ্রীজীবগো্বামী। ] রা 
যথা গাব ইতি পদ্যং কমিন্নাস্তি থ। ক্রীড়েত্যাদেরবতারিকান্সাঁরেণ তু 

স্বামিম্মতমিতি লক্ষ্যতে । মা কঞ্চনেত্যাদৌ হি পারতন্তরামাত্রমুক্তং ততশ্চেদং 
বিনা গ্রবৃতৌ পারতন্্যমুক্ত্তি পাঁরতন্ত্যবিশেষোক্তির্ন ঘটতে । স সংযুনক্কী- 
ত্যাদ্যর্ধং চ কচিন্নাস্তি। কিন্তু বহস্তি বলিমীশিতুরিতি স্থানত্বপাঠেটিব : 
প্রথমলেখকভ্রমোইয়ং কচিৎ সম্প্রদায়েইনুবৃত্ত ইতি লক্ষ্যতে ॥8১1৪২।৪৩1৪৪॥ | 

ৃঁ [ প্রাবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] | 
আদবে যধাবৃত্তকথনে শোকেন মুচ্ছিতঃ পতেদিতি প্রথমং তাঁবৎ : 

শোকমুপশময়তি মাগুচং মাঁশোচঃ তয়োবিচ্ছেদেন সীদামীতি চেদপ্রতিকার্ধ্য- 
: মেতৎ সংযোগবিয়োগয়োরীশ্বরাধীনত্বাদিত্যাহ স ইতি ॥ ৪০ ॥ ্ 

লে।কা বলিং বহস্তি স এব সংঘুনকীতুক্তমর্থঘয়মুক্তপোষস্তায়েন সতৃষ্টাস্তং 
ক্রমেগাহ। গাবন্তত্ত্যামেকন্তামেব দীর্ঘায়াং রজ্জাং সর্বব এব বদ্ধাঃ তত্র পৃথক্ 
পৃথক্ দামভির্নপি প্রোতাঃ। নন গ্রকৃতে ক' বা তন্ত্রী দামানি বা কানীত্যপে- 
ক্ষায়ামাহ বাঁক বেদ এব তত্ত্রী তন্তাং ন্ামভির্রান্মণক্ষত্রিয় ইতি ব্রহ্মচারী " 
গৃহস্থ .ইত্যাদিভিরেব দামভির্বন্ধা বলিম্ অহরহঃ সন্ব্যামুপাসীতেত্যাদিলক্ষণং 
শাসনমূ্ ॥ ৪১ ॥ | ্ 

গো সকল যেরূপ পৃথক পৃথক রজ্জু দ্বার নাসিকাতে 
বিদ্ধ ও একগাছি বৃছৎ রঙ্জুতে সকলে একত্র আবদ্ধ থাকে, 
তল্রূপ প্রত্যেক মনুষ্যই স্ব স্ব কর ও অধিকার অনুসারে 
্রান্মপক্ষত্ভিয়াদি ও ব্রন্মচারি-গৃহস্থাদি, নামে পৃথক পৃথক্ 

॥ ভাবে একই বেদবাক্যরূপ বৃহ রজ্জ্ুতে বদ্ধ হইয়া পর- 
এ মেশ্বরের পুজোপহার বহন করিয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ 

নখ 
সশ্ সী ই বজি 



 ই্ক-১৩ অং।] শ্রীমদ্তাগবতমৃ। ৫০৫: 

রি যথা ক্রীড়োপস্করাণাঁং সংযোগধিগমাঁবিহ |. ৫ 
ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুঃ স্তাতাং তৈবেশেচ্ছয়া নৃণাম্ ॥ ৪২ ॥ 
যন্মস্থাসে গ্রুবং লোকমঞ্রবং বা ন বোভয়মূ। 
সর্ধবথ! ন.ছি' শোচ্যান্তে স্েহাদন্ত্র মোহজাৎ ॥ ৪৩] 

ইহ (সংসারে ) যথা কীডিতুঃ ইচ্ছয়া সীডোপন্বরাণীং সংযোগবিগমৌ ন্যাতাঁ, তথা এব 
ঈশেচ্ছয়] নৃপাং (সংযঘোগবিগমৌ ভবতঃ ) 8২ ॥ ০ এ 

যং(যদ্দি) লোকং ঞ্বং মন্তসে, অধ্রধং বা (মন্তসে ) ন বা (ন ্রবং ন অপি অফ্রথং 

মন্তসে, অথব1) উতক্বং (ঞরবম্ অঞ্বং চ মন্ত-ন), সর্ব! (চতুর্য অপি পক্ষেযু) তে | 
( পিত্রাদয়ঃ) মোহজাৎ শ্েহাৎ অস্ত্র নহি শেচ্যাঃ ॥ ৪৩। 

[ শ্রীধরস্বামী |] 

প্রবৃতৌ গারতন্তযমুক্া সংযোগবিয়োগয়োরপ্যা্ যথেতি । ক্রীড়োপদ্থরাণাং 
ক্রীড়াসাধনানাং দারুরচিতমেষানীনাম্ )॥ ৪২॥ 

ছক ।] : 

যথা ক্রীড়োপক্করাণাঁং যোগবিয়োগো ীড়াকর্তৃরিচ্ছয় ধভবতঃ তথ্বদীশ্বরে- 

য়া নৃণাং যোগবিয়োগো স্তাতাম্॥ ৪২॥ 

৭ পপ জপ ০৯ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী ।] ্ 

ক্রীড়োপস্বরাণাং ক্রীড়াসাধনানাম্ অক্ষার্দীনাম্ ॥ ৪২। 

এই সংসারে ক্রীড়াকারী ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে .যেরূপ' 
তাহার ক্রীড়ার উপকরণ (দারু-রচিত মেষাদির ) সংযোগ ও 
বিয়োগ ঘটে, তত্র লীলাময় পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারেই 
মন্ুষ্যগণেরও সংযোগ ও বিয়োগ ঘটিয়। খাকে ॥ ৪২॥ 

: রাজন! যদি-এই মনুষ্যকৈ জীবরূপে নিত্য বলিয়। স্বীকার 
কর; কিংব! দেহ্বূপে অনিত্য বলিয়া বিভবচন! কর; অথব] 
উহার রহ্মস্বরূপত্ব বা অনির্ববচনীয়ত্ব প্রযুক্ত উহাকে নিত্য ব। 
,অনিত্য কিছুই স্থির করিতে না পার; আবার উহার চিজ্- 

ংশত্ব-দর্শনে যদি উহাকে নিত্য ও অনিত্য উভয়ই স্থির 
প্রা 
নি সসিঠিনাছির উজ ছিল পিসি ইসির সস সিসি উপ সির সি ৯৪ টা কিক কফেকেকক ১১৭ 



| | রি 
%০৬ শ্রীমভাগবতম্। [১ স্কং--১৩ অং 

নু [ শ্লীধরম্বাষী। ] | 

ঈশ্বরাধীনত্াক্ন শোকঃ কার্য ইতুযুক্তম। 'লোকতৃত্বে চ বিচার্যামাণে নিবি- 
যয়োহ্যং'শোক ইত্যাহ যন্সন্যস ইতি | যদ্যদি লোকং জনং ফ্রবং জীবরূপেণ। 
অঞ্চবং দেহরূপেণ। ন বেতি ন ঞ্রবং' নাপ্যঞ্বং শুদ্বত্রন্গশ্বরূপত্বেন অনি- 
র্চনীয়দ্ধন বাঁ। উভয়ং বা চিজ্জড়াংশতঃ। সর্ধথ] *চতুর্ঘপি পক্ষেযু তে 
পিত্রাদয়ো ন শোচ্যাঃ। মেহাদন্যত্র স্নেহ এব কেবলং শোকহেতুঃ স চাক্ঞানমূল 
ইত্যর্থঃ | ৪৩ 4 

[দ্ীপনী।] 
চতু্ধপীতি । ফ্রধমঞ্চবং ঘেতি পক্সদ্বয়মূ।, ন বেত্যুতয়মিতি পক্ষদ্বয়মূ। অয়মর্থ:_-ধবস্য 

নাশাভাব এব । অফরবস্য বিনাশিত্বমেব | ন ফ্রবমিতি। ফ্রবমপি ব্ত,ং ন শক্যতে। অগ্রমপি 

বজ,ং ন শক্যতে| উভয়মিতি | চিন্রপেণ ধরবম্। দেহাধ্যাসাৎ জড়রূপেণী ফ্রুবমিতি ॥৪৩--৪৫॥ 

রী [ চূর্ণিকা। ] 

. তন্মাদশ্সিন লোকে ম্নেহাদ্িনা শোকহেতুর্নান্তি ॥ ৪৩॥ 
চি 

[প্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 
ঈশ্বরাধীনত্বান শোৌকঃ কার্য্য ইত্যুক্তম। লোকতত্বে তু বিচার্যযমাণে 

নিধিষয়োহয়ং শ্লোক ইত্যাহ। যদ্যদি লে'কং জনং গ্রুবং জীবরূপেণ অঞ্রবং 
দেহরূপেণ ন উভয়ং ন ধ্ুবং নাপ্যঞ্চবং ব্রহ্মরূপেণ বাশব্দাছুভয়ঞ্চ চিজ্জড়াংশ- 
রূপেণ। সর্বথ। চতুর্ঘপি পক্ষেযু তে পিত্রাদয়ো ন শোচ্যাঃ। স্নেহাদন্তাত্র বিবেকাদৌ 
,সতি ন্বেহ এব কেবলং শোকহেতুঃ স চাজ্ঞানমূল ইত্যর্থঃ | মোহজাদিত্যনেন 
ভগবস্তক্তিসত্বন্ধী ন্নেহো' ব্যাবৃত্তঃ। তছখং শোকং তু করুণরসম্থায়িভাবং 
পরমোপাদেয়ং ম্ন্ততে ॥ ৪৩ ॥ 

কর; এই চাঁরিটি পক্ষের কোঁন পক্ষ অবলম্বনৈই তূমি জীবের 
নিমিত্ত শোক করিতে পার না। তবে যদি মোহজন্য স্নেহ. 
প্রযুক্ত তঙ্গিমিভ শোক প্রকাশ কর, সে স্বতন্ত্র কথ!। নতুবা 
জীব নিত্য হইলে, তাহার জন্য ত শোঁক করিতে পাঁর না; 
আবার অনিত্য হুইলেও তাহার নিমিত্ত শোক কর! সঙ্গত, 
হয় নাঁ॥ ৪৩ ॥ | | 

১ 

স্জ 

৮ প৯০৯০১০২ দিপা স্পা পন তিল ক সি সত লা পট সি উর সিএ সা এপ জী ৯) ৯৩ অসিত ৬ লিপি উর 



১৩ অং] ্রীন্তাগবতম। ৫৩৭ 
এ হরিকে কা কিককিককিকেককক রক: সি | এপি টিক 

তন্মাজ্জহ্যঙ্গ বৈর্ুব্যমজ্ঞানকৃতমাত্মনঃ | 
কথং ত্বনাথাঃ কপণ! বর্ডেরন্ মামনাশ্রিতাঃ ॥ ৪৪ ॥ 
কালকর্মগুণুরীনে। দেহোহয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ। 
কথমন্যাংস্ত গৌপায়েৎ সর্পন্রস্তো যখাপরম্ ॥ ৪৫ ॥ 

তন্মাৎ অঙ্গ (ভোঃ)। অনাথাঃ কৃপণাঃ তে )তু মাম্ অনাশ্রিতাঃ / সন্তঃ) কথং বর্তেরন, 

(ইতি) আত্মনঃ অজ্ঞানন্ততং বৈরুব্যং জহি ॥ ৪৪ | 

অযং দেহ: কালকর্পগুণাধীনঃ পাণ্ভৌতিকঃ (চ)।1 (অতঃ এক*) সর্পওস্তঃ অপরং 

যথা, (তথা একঃ) অন্ত(ন্ তু কখং গোপায়েৎ। 1 ৪৫ 

ৈ 

[ঞ্রধরস্বামী।] 

তন্মান্সাং বিনা কখং তে কর্তেরন্ ইতি মনসে! বৈ্লব্যং ব্যাকুলতাং 
ত্য ॥ ৪৪ ॥ 

[ চুণিক1। ] 

অতো মতপিতরো বনং গতাঃ সম্তঃ কথং বর্তেরক্নিতি চিন্তাং ত্যজ ॥ ৪৪ ॥ 

[ ্রবিষ্বনাধচত্রবরতী (] ৃ গু. 

তশ্মান্মীং বিন কথং তে বর্তেরগ্লিতি মনসো বৈক্লব্যং তাঁজ ॥ ৪৪ ॥ 

অতএব, রাজন ! “আমার পিতৃব্যদ্বধয় ও গান্ধারী এ 
অসহায় অবস্থায় অত্যন্ত ক্লেশ পাইিতেছেন, তাহার! আমার 
আশ্রয় "ব্যতিরেকে কিরূপ্ছে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবেন ! 
এই প্রকার নিজ-অজ্ঞানসন্তৃত ব্যাকুলত1 পরিত্যাগ কর ॥৪8॥. 

জীবের*এই পাঞ্চভৌতিক দেহ কাল, কর্ম ও গুণের 
অধীন। গুণক্ষোভক কাল, জম্ম-নিমিত-ভূত কর্ম্ম, ও উপাদান- 
ভূত গুণ, এই তিনের সংযোগেই দেহের উৎপত্তি এবং 
উহাদের বিয়োগেই দেহের বিনাশ । ঈদৃশ পরাধীন €দহ কি 
কখন অন্যের রক্ষক হইতে পারে! 'যে নিজে অজগরসর্প-. 
গিলিত, দে কি কখন অন্যকে রক্ষা করিতে পারে !॥ ৪৫ ॥ ৭ 



টিসি কত 

৫০৮. ' শ্্রীমস্ভাগবতমূ। [১ স্ক--১৩ অং। 
সিসি দি || 

অহন্তানি সহস্তানীমপদানি চতুষ্পদাম্। 

ফল্পংনি তত্র মহতাং জীবে। জীবস্ত জীবনম্ 1৪৬ ॥ 
অবত্তানি সহস্তানাম্, অপদানি চতুষ্পদাং, তত্র (তেষু অহস্তাদিযু অপি) ফলুনি মহতামূ, 

(এবং) জীরঃজীবস্য জীবনম্ ॥ ৪৬ ॥ ৪ 

প্রীধরশ্বামী। ] 
তত্র ত্বদদেহতগ্ভেষাং বৃত্তিরিতোতত-তাবন্নাস্তীত্যাহ। কালো গুণক্ষোভকঃ। 

কর্ম জন্মনিষিত্তম। গুণ উপাঁদানম্। তদধীনঃ পাঞ্চতৌতিকো জড়ঃ। 
তদ্বিতাগে নাশবাংস্চ। সর্পপ্রস্তঃ অজগরগিলিতঃ যথা অন্যং ন রক্ষতি 
তদ্বত ॥ ৪৫ ॥ রর 

2 চি চো ও রি চিএ. এ 

ছুর্ণিক]। ] 
'অহোঁহ্য়ং দেহঃ কাঁলাধীনঃ সন্রন্তান কথং রক্ষেত সপগ্রস্তে! যথান্তং ন 

রক্ষতি তন্বৎ ॥ ৪৫ ॥. 

[শ্রীজীবগোন্বামী |] 

মমায়ং পিত্াদদিরমরা রক্্য ইত্যভিমানো ন কর্তব্য ইত্যাহ কাঁলেতি ॥ ৪৫ ॥ 

[ প্রীবিশ্বনাথচক্রবন্তা | ] 
নহি কশ্চিদপি, কমপি বুভিদানাদিন! রক্ষিতুং প্রভবতীত্যাহ। কাঁলঃ সামা- 

ন্তো! নিমিত্বম্। কর্ম জন্মনিমিত্তম্। গুণ! উপাদানম। তদধীনঃ পাঞ্চভৌতিক 
ইতি তদ্বিভাগে সদ্য এব নাশবানিত্যর্থঃ। এক: সর্পদাষ্টোইন্তং সর্পদদষ্টং গোপারিতুং 
&ুনব শক্কোতীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ ৃ 

ঞ্ 

রং 

(রাজন | পরমেশ্বর কর্তৃক বিহিত বুভ্তি সর্বত্রই ছ্বলভ । 
তুমি মনে করিতেছ, তোমার পিতৃব্যদ্য় যে স্থানে গমন 
করিয়াছেন, সেখানে কিরূপে তাহাদিগের জীবিকা নির্বাহ 
হইবে । কিন্তু এরূপ দুশ্চিন্তার কোন কারণই দেখা যাঁয় 
না! যিঙ্গি যেখানেই থাকুন, জগদীশ্বর সেইখানেই তাহার 
জীৰিকার আয়োজন .করিয়। রাখিয়াছেন।) দেখ, অহস্ত 

 পশ্থাদি সহত্ত মনুষ্যদিগের আহার এবং অপদ তৃণাদি চতুষ্পদ 
 পশ্বাদির উক্ষ্য। আবার এ অহস্তাদির মধ্যেও অপেক্ষাকৃত " 



কি ১৭ অং ।] শ্ীয্ভীগবতমৃ। ৫০৯ 
লএ০৯ এসি জাঙ্ঞাতড 

1" তদিদং ভগবান্ রাজন্নেক আত্মাত্মনাং ব্বদৃকৃ। - 
. অন্তরোোহনস্তরে। ভাতি পশ্য তং মায়য়োরুধা ॥ ৪৭ ॥ 

(হে) রাজন! তৎ ইদং (জগৎ) হ্বদৃক তগবান্ (এব) (সঃ চ) এক আত্মনাম 
আজ, অস্তরঃ (অন্তঃ ) অনজরঃ (বছিঃ চ) ভাতি ; (ত্বং) মায়য়া তম্ উরুধ। পঞ্ঠ | ৪৭ ॥ 

[শ্রীস্রন্বামী |] 

ঈশ্বরেণ বিহিত। বৃত্তিঃ সর্বতঃ* স্থলতৈবেত্যান। অহস্ত।নি পশ্বার্দীনি । 
অপদানি তৃণাদীনি। তত্র তেষু অহস্তাদিঘ্। | ফণ্গুনি শল্লানি। এবং জীবঃ 
সর্ব্বোহপি সর্ধস্ত জীবনং জীবিকী। এতেনৈব সর্ব্বত ৃত্যুগ্রা ত্বধেশক্তম্ $৪৬| 

| [ দীপন । ] 
স্জ।তীষেঘন্তেন্যতঃ তথ অহত্তৈবপি সহস্তানাং নাশদর্শন।দাহ ফলনীতি ॥ ৪৬--৫৫ ॥ 

। টুণিক।] 
অথ সর্কেষাম ঈশ্বরকল্পিতা ৃততিস্ত্ে তথাহি সহস্তানাং জীবনমহস্তানি 

চতুষ্পদাং জীবনমপদানি ফল্সুনি তত্র মহতাং জবো জীবন্ত জীবনম্॥ ৪৬॥ 

[শ্্রীজীবগোন্বামী |, 
ব্যান্রাদিভির্ক্ষিতে চ তম্মিন্ ছঃখং ন কর্তব্যমিত্যাহ চ্ুস্তানীতি ॥ ৪৬ ॥: 
পপি পপি পপ 

[ শ্রীবিশবন।খচক্রবত্তাঁ | ] ৪ 
অতো জীবিকাঁমপি ঈশ্বর এব সর্রেষ্ণমেব প্রথমমেব ব্যবস্থীপিতবানিত্যাহ। 

অহস্তানি মুগাদীনি । অপদানি তৃণার্দীনি। তত্রাপি মহতাং মৎস্তাদীনাং ফল্স নি 
মতন্তাদীনি। অতো জীবস্ত জীব এব জীবিকা সাহজিকী। তেন তপস্থিনাঁং 
ররারানাজািিিসার জীবিকান্তি। কিমর্থ ত্বং বিবীদসীতি 
ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥ 

ক্ষুদ্র ( মৎস্াঁদি ), অপেক্ষাকৃত বৃহতের ভোজ্য । এইরূপে 
জীবই যখন জীবের জীবিক1 হইতেছে, তখন জীবিকার জন্য 
চিন্তা কি! ॥ ৪৬॥ 

রাজন ! ( বৃথা মোহ পরিত্যাগ কর। এ সংসাঁরে পর- 
মেশ্বর হুইতে একান্ত ভিন্ন স্বাধীন দ্বৈত বস্তুরই অসন্তাব।) 
'এই অহস্ত-সহস্তাদিরূপ জগৎ স্বপ্রকাশস্বরূপ স্বয়ং ভগবান 
অর্থাৎ তাহারই শক্তি। ইহা তীহ। হইতে অতিরিক্ত নহে; 
৯০টি ত ততিপিশািশিশিি কপি 
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অহস্তানি সহস্তানামপদানি চতুষ্পদামৃ। 

ফল্পংনি তত্র মহতাঁং জীবে! জীবন্ত জীবনম্ ॥ ৪৬ ॥ 
জাম সহস্তানাম্, অপদানি চতুষ্প্দাং, তত্র (তেধু অহত্তাদিযু অপি) ফল্ম,নি মহতামূ, 

(এবং) জীরঃ জীবস্য জীবনম্॥ ৪৬ | 

[ প্রীধরস্বামী। ] 
তত্র তবদ্দেহতন্ডেষাং বৃত্তিরিত্যেতৎ.তাবন্নাস্তীত্যাহ। কালো গুণক্ষোভকঃ। 

কর্প্ু জন্মনিমিত্তম। গুণ উপাঁদানম্। তদধীনঃ পাঞ্চতৌতিকো। জড়ঃ। 
তদ্বিভাগে নাশবাংস্চ। সর্পত্রন্তঃ অজগরগিলিতঃ যথা অন্যং ন রক্ষতি 
তদ্ধৎ ॥ ৪৫ ॥ 

[ চণিক]। ] 
'অহোহয়ং দেহং কালাধীনঃ সন্নন্তাঁন কথং রক্ষেৎ সর্পগ্রস্তো যথান্তং ন 

রক্ষতি তন্বৎ ॥ ৪৫ ॥. 

[ শ্রীজীবগোস্বামী | ] 

মমায়ং পিত্রাদিরম় রক্্য ইত্যভিমানো | ন কর্তব্য ইত্যাহ কালেতি ॥ ৪৫ ॥ 

[ ্ীবিশ্বনাথচক্রবন্তাঁ | ] 
নহি কশ্চিদ্ কমপি বৃত্িদানাদিনা রি প্রভবতীত্যাহ। কালঃ সামা- 

স্তো নিমিত্বম্। কর্ম জন্মনিমিত্তম্। গুণা উপাদানম্। তদধীনঃ পাঞ্চভৌতিক 
ইতি তদ্বিভাগে সদ্য এব নাশবানিত্যর্থঃ। এক: সর্পদষ্টোহন্তং সর্পদষ্টং গোপায়িতুং 
নৈব শক্োতীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ 

(রাজন! পরমেশ্বর কর্তৃক বিহিত বৃত্তি সর্বত্রই সুলভ । 
তুমি' মনে করিতেছ, তোমার পিতৃব্যদ্ধয় যে স্থানে গমন 
করিয়াছেন, সেখানে কিরূপে তাহাদিগের জীধিকা নির্বাহ 
হইবে। কিন্ত এরূপ দুশ্চিন্তার কোন কারণই দেখা যায় 
ন1। যিঙ্গি যেখানেই থাকুন, জগদীশ্বর সেইখানেই তাহার 
জীবিকার আয়োজন করিয়। রাখিয়াছেন। ) দেখ, অহন্ত 
পশ্বাদি ষহস্ত মনুষ্যদিগর আহার এবং অপদ তৃণাঁদি চতুষ্পদ 
পশ্বাদির উক্ষ্য+ আবার এ .অহস্তাদির মধ্যেও অপেক্ষাকৃত 
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তদিদং ভগবান্ রাজনেক আত্মাত্মনাং স্বদূকৃ। £. 

' অন্তরোোহ্নস্তরো ভাতি পশ্য- তং মায়য়োরুধা ॥ ৪৭ ॥ 
| (হে)রাজন্। তৎ ইদং (জগৎ) শ্বদৃ্ধ তগবান্ (এব)? (সঃ চ) একঠ আক্মনাম্ 

আআ, অস্তরঃ ( অস্তঃ ) অনস্তরঃ (বহি: চ)ভাতি; (ত্বং মি তম্ উরধ। পঞ্চ ॥ ৪৭] 

এ ্ীরস্বামী।] 
_ ঈশ্বরেণ বিহিত1 বৃত্তিঃ সর্বতঃ* নুলভৈবেত্যাহ । অহস্তানি গঙ্াদীনি। 
অপদানি তৃণাদ্দীনি। তত্র তেষু অহন্তাদিঘ। | ফল্পুনি অল্লানি। এবং জীবঃ 
সর্ববোগি সর্ববস্ত জীবমং জীবিক1। এতেনৈব সর্ধ্দতো মৃত্যু গা ন্বঞ্চোক্তম্ /৪৬। 
পপ পাস সপ পাপ পিপাসা শাপ্পাপপপ কপাল পপ 

7 [ দীপন: |] 
ঈলারীনাগানা তথ! অহন্তৈরপি সহ্স্তানাং নাশদর্শন।দহ ফলস [নীতি ॥ ৪৬---৫৫ ॥ 

! চুণিক। ॥] 

অথ সর্কেষাঁম্ ঈশ্বরকল্িতা বৃত্তিরস্ত্যেব তথাহি সহস্তানাং জীবনমহস্তানি 
চতুষ্পদাং জীবনমপদানি ফন্সুনি তত্র মহতাং জী।বো জীবস্ত জীবনম্॥ ৪৬॥ 

৪ . [শীজীবগোন্বামী।] রে 

ব্যাপ্রাদিভির্ভক্ষিতে চ তন্মিন্ ছুঃখং ন:কর্তব্যমিত্যাহ অসুস্তানীতি ॥ ৪৬ ॥" 

[ শ্রীবিশ্বন।থচক্রবর্তী | ] 

অতে।জীবিকামপি ঈশ্বর এব সর্েষ'মেব প্রথমমেব ব্যবস্থপিতবানিত্যাহ। 
অহস্তানি মুগাদীনি । অপদানি তৃণাদদীনি। তত্রাপি মহতাং মত্স্তাদীনাং ফল্পনি 
মতন্তাদীনি। অতো জীবন্ত জীব এব জীবিকা সাহজিকী। তেন তপন্থিনাঁং 
পত্রপু্পফলাদিরীশ্বরকক্পিতৈবানিষিদ্ধী জীবিকান্তি। কিমর্থং. ত্বং বিষীদসীতি, 
ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥ পু 

ক্ষুদ্র ( মহত্তাঁদি ), অপেক্ষাকৃত বৃহতের ভোজ্য । এইরূপে 
জীবই খন জীবের জীবিকা হইতেছে, তখন জীবিকাঁর জন্য 
চিন্তা কি ! ॥ ৪৬॥ : 

রাজন ! ( বৃথ। মোহ পরিত্যাগ কর । এ সং ংসাঁরে পর- 
মেশ্বর হূইতে একাস্ত ভিন্ন স্বাধীন দ্বৈত বস্তুরই অসন্তাব।) 
এই অহস্ত-সহস্তাঁদিরূপ জগৎ স্বপ্রকাশন্বরূপ স্বয়ং ভগবানই. 
অর্থাৎ তাহারই শক্তি । ইহা! তাহ! হইতে অতিরিক্ত নহে 
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[ঞধরম্থামী |) 

মোহনার দ্বৈতস্তাবস্তরতামাহ। তদিদম্ অহস্তসহস্তাদিরপং জগৎ শ্বদৃক্ 
তগবানেব ন ততঃ পৃথকৃণ্। স চৈক এব নতু নানা । নম্থু সজাতীয়বিজাতীয়্- 
ভেদে প্রতৃক্ষে কৃত এতৎ তত্রাহ। আত্মমাং ভোক্তৃণাম্ আত্মা হ্বরূপম্ অতো 
ন সজাতীয়ভেদঃ অস্তরোহ্নস্তরশ্চ অন্তর্বহির্ভোগ্যরূপশ্চ ভাতি অতো ন 
বিজাতীয়ভেদোৎপি। নন একঃ কথং তথা শ্রতীয়েত, তত্রাহ মায়য়া উরুধ! 
বহুধা তং পশ্তেতি ॥ ৪৭ ॥ ৫ 

[চুণিকা' |] 
হে রাজন্ বন জগদেক এব নাবায়ণে ৬ বধ ভাতি ॥ ৪৭ ॥ 

সপ পপ 

[ শ্রীজীবগোসম্বাী |] 

এতচ্চ জগৎ ভগবদ্তুর্বিতক্ক্যশক্তিময়কার্ধযত্বাৎ তদধীনমেবেত্ঠাহ টি 
মিতি। মায়য়া ছূর্বিতক্যশক্ত্যা ভগবানেব ইদং ভাঁতি এতদ্রপেণ পরিণমতে 
স্বয়ং তু শ্বূপেণৈব তিষ্ঠতি চিন্তামণিবৎ ॥ ৪৭ ॥ 

* [ প্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তাঁ |] 
.. মঙ্ু যদীস্বরবশং' জগদিত্যাদিন! ত্বয়োক্তং ভগবদধীনং সর্ব্ং চে .কথং 
কালকর্মগুণাধীনো দেহ ইত্যুচ্যতে। সত্যম্। কালুকর্শাদিকস্ত সর্বস্ত জগতো 
তগবচ্ছর্তিকা ধ্যত্বাৎ সর্ধং ভগবানেবেত্যাহ তদিদমিতি । শ্বরূপশক্ত্যা আত্মনাং 
জীবানাম্ আত্ম! এন্তর্যামিরপেণ। স্বঘৃক্ স্বপ্রকাশঃ। অভ্তরো ভোক্তরূপেণ 
জীবঃ ৷ অনস্তরে। বহির্ভোগ্যরূপেণ ুখছুঃথাদি। মায়য়েতি। ভগবাঁনেব শক্তিত্রয়- 

. জ্ূপেণ ভাতি অতস্তমেবৈকং মায়া শ্ক্যা উরুধা দেবতিখ্যগাদিদেহরপেণ 
বহুধা পশ্ত ॥ ৪৭ ॥ 

. পরন্ত ক্াহারই শক্তিময় ৫ | তিনি এই জগদাঁকারে বহু- 
ক্ূপে প্রতীত হইলেও একই, নান! নহেন; এবং চিন্তামণির 
দ্যায় স্বরূপেই অবস্থান করেন। তিনিই ভোক্তা, তিনিই 
ভোগ্য; অতএব প্রত্যক্ষ সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদও তাহাতে 
সঙ্গত-হুয় না সেই পরমেশ্বরই ভোক্তগণের অন্তর্ধামি্বক্ূপে 
অন্তরে অবস্থিত এবং তিনিই ভোগ্যরূপে বাহে প্রকাশ পাইয়া 
থাকেন & তিক্গি স্বরূপত এক হইয়াও নিজ মায়ায় বহুরূপে 
বিভাত হয়েন'। এইকূপেই তাহার ন্বরূপ সন্দর্শন' কর ॥8৭॥ 

৫ 
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0 ঞ 

মৌহয়মদ্য মহারাজ ভগবান্ ভূতভাবনঃ। টু 

কালকপোহ্বতীর্ণে' হস্তামভাবায়, হুরখ্িষাম্ ॥ ৪৮ ॥ 

নিষ্পাদিতং দেবকৃত্যমবশেষং প্রতীক্ষতে। 

তাবদ্যুয়ং প্রতীক্ষধ্বং ভবেদ্যাবদিহেশ্বরঃ ॥ ৪৯1 
(হে) মহারাজ! সঃ অক্ঃং ভূতভাবনঃ তগবান্ অদ্য (সাম্প্রতং) সরদ্ধিষাম অভাবায 

(এব) কাঁলরূপঃ (সন) অস্যাং (পৃথিত্যাঁম্) অবতীর্ণ ॥ ৪১ ॥ | “অভাবায়” ইত্যত্র "অ-. 
 ভবায়” ইতি পাঠাস্তরম্।] , . 

(তেন) দেবকৃতাৎ নিষ্পা্দিতা। (সঃ কেবলম্) অবশেষং' ০০9 ই্হ 
(ভূমৌ ) যাবৎ ভরেৎ, যুয়ং তাবৎ প্রতীক্ষধ্বম্॥ ৪৯ ॥ 

বাল পপি ৯ সপ পপ পপ পল পপ শা সাপ পিতার 

... [ঞাধয়স্বামী |] 

কাসাবস্তীদুশে! মহাথায়াবী। দ্বা'রকায়ামিত্যাহ সোইয়ামতি। অন্ভাং টা | 
সভার নাশায় ॥ ৪৮ ॥ 

[ চুণিক11 
ন এব তগবান্ দৈত্যালাং নাশীয় ভৃম্যামবতীর্ণোহস্তিখ। ৪৮ ॥ 

টনি বিজিত লনা তরবারী টির 72922 বার ডডিতি 

| শ্ীজীবগোস্বামী |] 

গৌরি বর্তমানসামীপ্যে বর্তনানবদ্বেতি স্টায়েন। রাফা 
কালকপঃ স্বয়ং তু পরমানন্দরূপ এবেত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ 

 শ্রীবিশ্বনাধচক্তবর্তী |] 
কাসাবন্তীদৃশো মায়াবী । দ্বারকায়ামিত্যাহ সোহয়মিতি। অন্তাং ভূমৌ ৰ 

নুরদ্িষাম্ অভবায় নাশায় কালরূপত্তৈরেব কালরূপত্বেনান্ুভুয়মানঃ শ্বয়ং তু 
পরমানন্ক্ূপ এবেতার্থঃ ॥ ৪৮ ॥ . 

মহারাজ! সেই ভূতভাবন পরমানন্দস্বরূপ ভগবানই 
সম্প্রতি সরছেমী অন্থরগণের বিনাঁশের নিমিত্ত কালস্বরূপে 
এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়! দ্বারকায় অবস্থিতি করিতে 
ছেন ॥ ৪৮ ॥ 

তিনি সমুদায় দেবকার্ধ্যই, নিষ্পাদন কারান, ূ এক্ষণে ৃ 
॥ কিঞিৎ অবশি্উ কর্মের অপেক্ষা করিতেছেন 1-উহা৷ সমাহিত 

নক 



স্কীতী, 
ঞী 'ত 

স্রীমভাথবতম্ ] [১স্ক২-১৩ অং। : 

ধৃতরাষ্টরঃ সহ ভ্রাত্রা গান্ধার্য্য] চ স্বভার্য্যয়]। 
দক্ষিণেন হিমবত খষীণামাশ্রমং গতঃ ॥ ৫০ ॥ 

ধৃতরাষট ভ্রাত্র! স্বভা্যয়া না চ সহ হিমুবতঃ (হিমবস্তং) দক্ষিণেন (ঘ্দিদে ভাগে 

স্থিতম্) খ্ীশাম্ আশ্রমং গত: ॥৫*॥  . 8 

[ শ্রীধরম্বামী |] 

তা শ্রীকুষ্ণোহত্ান্তী ত্যতৈবাস্থাং মা কৃথা ইত্যাহ নিশ্পাদিতমিতি। : তচ্চ 
দেবানাং কার্ধ্যং তেন নিপ্পাদিতম্। কেবলিম্ অবশেষং গ্রতীক্ষতে | যদুকুল- 
ক্ষয়মিতি হদিস্থম্ । ততে। নিজং ধাম যাল্ততি। তণডে। যুয়মপি গচ্ছতেতাঘঃ | 
তচ্চ ভূতমপি বিছুরবদেব নাবর্ণয়ৎ ॥ ৪৯ ॥ 

. তদেবং শোকমাস্থাঞ্চ নিবার্ধ্য জিজ্ঞাগবে তট্মৈ যথাবৃত্বং কথয়তি ধৃতরাষ্ 
ইতি ষড়ভিঃ। হিমবতো! দক্ষিণে ভাগে ॥ ৫০ ॥ 

[ চুণিকা |] 

স দেবকার্য্যং নিষ্পাদিতবান্। কিং শেষং প্রতীক্ষতে। তাবদ্যুয়ং প্রতী- 
ক্ষধবম্ ॥ ৪৯ ॥ 

প্রস্ততমাহ গান্ধারম্য। সহ ধুতরাষ্টো। বিদুরশ্চ হিমবতো দক্ষিণেন খষীণামাশ্রমং 
গতঃ ॥ ৫০ ॥ .। ূ 

৮ [ শ্রীজীবগো ম্বামী। ] 
অবশেষং ভকতামাকর্ষণপূর্বমিতি হৃতস্থম্ ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ ৫৩।॥ 

[.প্রীবিশ্বনাথচত্রবস্তী |] 

ফেবলমবশেষং প্রতীক্ষত ইতি যদুকুলানা মন্তর্ধাপনমিতি হৃদিস্থমূ। তচ্চ ভূত- 
মপি বিছুরবদেব নাবর্ণযৎ। অবেক্ষধবমিতি কর্মী: প্রয়োগাদহস্তাম্পদং মমতাস্পদং 
চ সর্মেব লভ্যত্ে | তাদত্তর্ধানে শ্রুতে সতি সর্বমেবোপেক্ষধমিতি ভাঁবঃ ॥৪৯। 

তদেবং শোৌকং নিবাধ্য জিজ্ঞাসবে তন্মৈ যথাবৃত্বং কথয়তি ধরা ইতি 
যড়ভিঃ । দক্ষিণেন দক্ষিণন্তাং দিশি ॥ ৫০ ॥ 

হইলেই স্বধামে গমন করিরেন। তিনি যাবৎ এই ভূমগ্ুলে 
অবশ্থান্স করেন, তোমরাও তাঁবৎকাল প্রতীক্ষা কর ॥ ৪৯ ॥ 

তামার পিতৃব্য ধৃতরাস্, ভ্রাতা বিছুর ও নিজ ভার্ধ্য! 
গান্ধারীর : সহিত" হিমালয়ের দক্ষিণদিগ্বর্তী খধিগণের' 
আশ্রমে গমন.করিয়াছেন ॥ ৫০ ॥ 

ভি 



স্চ 

০০৪ 428 ৯ ৫৯৬৭ ৯ লা লাই রিলািলাসিলীসিন পালা সনির ৬ সি এ পাছত টাল সর ছা ৬০ তাত জা পিঠ উন ৯ 
বং জং ৮ ভ্রীমভাগবতম্ | 

,. জোতোভিঃ সপ্ততির্কা বৈ ন্বধধনী সপুধা ব্যধাৎ। 
'নপ্তানাং প্রীতয়ে নানা সগ্ডত্রোতঃ প্রচক্তে ॥ ৫১ ॥. 

'আঁত্বানুসবনং তন্মিন্ হুত্বা চাগ্নিং যথাবিধি |. 

অব্ভক্ষ উপশ্যস্তাত্মা স আস্তে বিগতৈষণঃ ॥ ৫২॥ : 

জিতাসনে। জিতশ্বাসঃ গ্রত্যাহনতষড়িক্ররিয়ঃ | : 

' হুরিভাবনয়। ধ্বস্তরজঃমত্বতমো।মলঃ ॥ ৫৩॥ 
ষ। বৈ স্বধূনী, (যা) নান। (পৃথক) সপ্তভিঃ »শ্রাতোভিঃ সপ্তানাম্ (খশীণাং) প্রীতয়ে 

(ঘত্র আত্মানং ) সপ্তধ! ব্যধাঁৎ, ( অতএব লোকাঁহ যৎ তীর্ঘং ) সগডআোতঃ প্রচক্ষতে ॥ ৫১ ॥ 

তন্মিন্ (তীথে ) সঃ (ধৃতরাষ্্রঃ) অনুসবনং (ত্রিকাঁলং) স্বীত্বা বথাবিধি অগ্থিং চ হুত্বা, 

'অন্ভক্ষঃ, উপশীর্তীত্মা, বিগতষণ:ঃ জিআসনঃ, জিতঙ্থাসঃ, প্রত্যাহৃতবড়িন্দিয়ঃ, হরিভা বনয়া 

ধ্যস্তরজঃ কির চে ভৃত্বা) আন্তে & ৫২1 ৫৩॥ 

চে 

[শ্রীধরশ্বামী।)' 

য1 বৈ প্রসিদ্ধা স্বধূর্নী গ্ঙ্গ! সা আত্মানং যত্র সপ্তধা ক্যধাৎ। কিমর্থব নানা! 
পৃথক্ সপ্তভিঃ শ্রোতোভিঃ প্রবাহৈঃ সপ্তানাম্ খষীণাং ওভয । অতএব তৎ 
তীর্থং সপ্তআোতো বদস্তি ॥ ৫১ ॥ 

তত্র তেন কৃতমন্টার্গযোগমাহ স্নাতেতি চতুর্ভিঃ | তত্র স্লানং হোমোহতকষ- 
ণঞ্চ (ইতি) নিয়ম! উক্তা: | ভক্ষস্থানেহপাং স্বীকারাৎ অব্ভক্ষঃ। উপশাস্তঃ 

ৃ আত্মা যস্ত সঃ। ধিগতাঃ পুত্রাদ্যেষণা যন্াৎ ইতি যম! উক্তা ৫২॥ 

(7 [ছুবিকা।] 750 
; -. যত্্গ্ঙ্ক আত্মানম্ খষিগ্রীতয়ে সপ্তধা ব্যধাত্বতীর্ঘং সপ্ততল্লাত ইতি হদৃত্তি ॥৫১। ! 

ও [ জ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী । ] 
ষা ৰৈ প্রসিদ্ধ ধনী গঙ্গা! সা আত্মানং সপ্তধা ব্যধাৎ।, কিমর্থং সপ্তানাম্ 

খষীণাং গ্রীতয়ে । অতস্ততীর্ঘং সপ্তআ্রোত এব নানা মরীচিগা অনরিগলেত্যাি 
নানা নায় বদত্তি ॥ ৫১ ॥ 

যেখানে সৃরসরিৎ গঙ্গ! স্বপ্ত খষির প্রীতির নিমিত গরীচি- 
গঙ্গা, অন্রিগঙ্গ। প্রভৃতি সপ্ত নামে সপ্তধা বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত 
হইতেছেন এবং.ে স্থানটি এ নিমিত্তই সনুজোত তীর্থ বলিয় 
বিখ্যাত, তাহার সেই স্থানেই অবস্থান করিতেছেন ॥.৫১ ॥ 
রা 

৬৫ 

ক 
৪ 
৮ 

এ 

৪ 



চি 
ছিন্ন অটল সিল িতাসির সিনহার িন্ষি্পীসিত দীপ লী সি সপ ছল হত আটা সারাহ 

রঙ 

৫১৪: ভ্রীমশাগবতম্ [৪ ্ং--১৩ অং। 
নি নি শি সি লা লাস পি শী চি আসি ভাপ পাচ এরি ॥ ৮০০০০১০ 

_বিজ্ঞানাত্মনি সংযোজ্য ক্ষেত্রে প্রবিলাপ্য তম? 
 ব্রহ্মণ্যাত্ণনয়াঁধারে ঘটাম্বরমিবান্থর়ে ॥ ৫৪ ॥ 
ধ্বস্তমায়াগুণোদর্কো নিরুদ্ধকরণাশয়ঃ | 
নিরপ্তিতাঁখিলাহার "আস্তে স্থাগুরিবাঁধুনা ॥ ৫৫1 

(সঃ )জআত্মানম্ (হহঙ্কারাম্পদং ) বিজ্ঞান তুনি (বুদ্ধো ) সংঘ্যাজা, তং ( বিজ্ানাস্বানং) 
্ষেত্রজ্জে প্রধিলাপ্য, (তং চ ক্ষেত্রজ্ঞম্) অন্বরে ঘটাম্বরম ইব আধারে (আশ্যয়সংজে ) ব্হ্ধণি 

(গবিলাপ্য ),ধ্বস্তমায়াগুণোদর্ক:, নিরুদ্ধকরণাশয়ঃ, (অডএব) নিবন্তিভাখিলাছারঃ (চ তৃত্বা) 

অধুনা হা ইব আস্তে ॥ ৫৪0 ৫৫8 . 

“. [ঞ্ীধরম্বামী 1] 

সি ইত্যাঁদিন! আসনপ্রাণায়ামগ্রত্যাহার1 উক্তাঃ। 'ছর়িভাবনয়েতি 
ধারণোক্তা । ধবস্ত! রজঃসত্বতমৌরূপ1 মল! যন্তেতি ফলতো ধ্যানমুক্তম্ ॥ ৫৩। 

- [চুরণিক।] 

" ভত্র-ত্রিকাঁলং ্াত্াগ্মীন্ ছুত্বা স্বস্থচিত্তঃ ॥ ৫২1. 
হরিভাবনয়া ধ্স্ত বৃমঃসত্বতমোমলঃ ধৃতরাষ্রঃ ॥ ৫৩1 

"[ ভ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী । ] 

তেন কতমষ্টঙ্গযোগমাহ স্গাত্বেতি চতুর্ভিঃ। ত্র স্ানং হোমো হত্তক্ষণধ্চ 
নিয়ম উক্কীঃ। উপশ্স্তাত্বা বিগতৈষণ ইতি- যমঃ। জিতাসন ইত্যাদিনা! আসন- 
রগায়ামপ্রত্যাহারাঃ । হরিভাঁবনয়েতি ধারণাধ্যানে উক্তে ॥ ৫২॥ ৫৩॥ 

. “তোমার পিতৃব্য উক্ত তীর্থে- ব্রেকালিক স্নান ও যথা," 
বিধি- অগ্নিতে, হোম এবং কেবল জলপানরূপ নিয়ম পালন 
করিয়! পুত্রাদি-মমতা! পরিবর্জন পূর্বক উপশাস্ত, চিত্তে 

[ানুষ্ঠানে'নিরত হইয়াছেন ॥ ৫২॥ 
-*ক্িনি আঁসনজয়, প্রাণজয় ও বিষয় হইতে ইন্ডরিয়বার্গের 

যোগাঙ্গই সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৫৩৪ 

যাঁছাঁর পূর্বক ্রীহরির ভাবনায় সত্বরজন্তমোরূপ মনো": 
মল বধ করিয়াছেন । তাহার যম হইতে ধ ধ্যান পর্যযস্ত স সপ্ত 

); 



শাহি, ৬টি ও 
কক 

১ক্ক১৩অং।]  - জ্রীমস্তাগবতষ্। ৫১৫ - 

শঙ্রধরস্বাী।] ৮ 

,সমাধিমাহ বিজ্ঞানেতি ছাভ্যাম। আত্মানমহক্কারাস্পদং ুলদেহাতিযোদ্য । 
বিজ্ঞানাত্মনি বুদ্ধ সংযোজ্য একীকৃত্য। তং বিজ্ঞানাত্মানং দৃষ্তাংশদবিযোজ্য 
চ্চে্রন্ডে দ্রষ্টবি প্রবিলাপ্য। তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ং 'উ্রতংশাদ্বিযোজ্য আধারে আশ্রয়- রঃ 
ধধজে ত্রহ্ধণি প্রবিলাপ্য । যথা অস্বরং ঘটোপাধেবিযোজ্যয মহাকক্জশ প্রবি- 
পনির 

বাখানাভাবমাহ ধ্বন্তেতি। অস্তর্ভণক্ষোভাদ্বহিবিক্ডরিষবিঙ্ষে'পাঁদব বুখান, 
| তদুভয়ং তশ্ত নান্তি যতো ধ্বন্তো মাসাগুণানামুদর্ক উত্তরফলং বাসনা 

যস্ত নিরুদ্ধানি কৃবণানি চক্ষুবাদী?ন আশয়ো মনশ্চ ধস্ত ক্তএব নিবর্তিতঃ 
অখিল আহাবো ভোঞ্যং হন্্রিয়েবিষয়াহবণ* বা যেন সঃ স্থাথুবব নিশ্চল 
আস্তে ॥ ৫৫॥ 

[ চুণিকা ।] 

মনো বুদ্ধীবেকীক্ৃত্য বুদ্ধিং জীবে প্রবিলাপ্য ঘটাকাঁশং মহাকাশে যথা 
বিলাপ্যতে তদ্বজ্জীবং ব্রহ্মণি প্ররবিলাপ্য ॥ ৫৪ ॥ 

. নিরুদ্ধন্জরিয়ঃ সন্স্থাণুবিব নিশ্চলোহ্ধুনাস্তে ত্ত গন্ধ! অস্তবাঁঘো মাভৃঃ ॥৫৫॥ 
০/2-৬ ১, 

লি 
[শ্রীজীবগোস্বামী। ] ৪ ৃ 

আত্মানমহস্কাবান্পদং শুষ্মদেহং স্থুলদেহাঁদবিযৌজ্য ক্ষেত্রজ্জে দৌঁহদবপাভি- 
মীন্তবস্থজীবে গ্রবিলাপ্য তং চ ক্ষেত্রজ্ঞ বিজ্ঞাঁনাত্বনি শুদ্ধজীবন্বরূপে প্রণ্বলাপ্য 

তং চ ব্রহ্ষণি সংযোজ্য। ঘটাস্বরমিতি চিদ্রপত্বেনৈবাভেদাংশে দৃষ্টাস্ত ইতি 
জ্ঞেযম্ ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥ ৫৬॥ ৫৭ ॥ ্ 

তিনি সম্প্রতি অহঙ্কারাম্পুদ সৃ্মমদেহকে স্থুল' দেহ, হইতে 
বিষোজিত করিয়া বুদ্ধিতত্থে বা মহত্তত্বে এবং মহত্তত্বকে 
ক্ষেত্রজ্ঞজ জীবে বিলীন করিয়া এ জীবকে আবার মহাকাশে 
ঘটাকাশের ন্যায় আধারভূত পরত্রদ্ষে সংযুক্ত করিয়াছেন 1৫8॥ , 

তিনি সম্প্রতি সমাধিস্থ । তাহার মায়াগুণ নকলের উত্তর- 
ফলস্বরূপ বাসনার বিনাশ হুইয়াছে। তীহার চক্ষুঃপ্রভৃতি 
ইন্জরিয় ঘবক্ল এবং চিতও নিরুদ্ধ হইয়াছে । এক্ষণে ভীহার 
আহারচেষ্টা বা ইন্জরিয়চেষ্টা কিছুই নাই। তিনি অধুন। স্থাণুর 

ম্যায় অচল অবস্থায় অবস্থান.করিতেছেন ॥ ৫৫" ॥ 
চা শাস্ ভরি পছিপীস্ফিলীনি স্পা জারি লা হস সস লিজা বি বাসি | তাস এসি | তি লা এমি রাশি এছ জি জি প্ি৮ ১ ট সই রসি উল পার্টি 



জ্রীমস্ভাগবতম্ |. [ ১ স্কং--.১৩ অং। 

তস্তাস্তরায়ে। মৈবাডূঃ সংন্তস্তাখিলকর্ম্মণঃ | 
স বা অদ্যতনাদ্রাজন্ পরতঃ পঞ্চমেইহুনি | 

কলেবরং হীস্যতি স্বং তচ্চ ভন্মীভবিষ্যতি ॥ ৫৬॥ 
(তবং)'সপ্স্তাখিলক রণ: তস্য অন্তরায়ঃ মা অভূঃ(ভূঃ) এব। (হে) রাজন! সঃ বৈ 

অদ্যতনাৎ (হু: ) পরত; পঞ্চষে 'অহনি ম্বং কলেবরং হাস্যতি, তৎ চ (কলেবরং ) ভশ্বী- 

ভবিষ্যভি ॥ ৫৬॥ | 

নস রসি স্রাব এসপি স্যর রি উট ও 

সি রি তাপস কান লি এ লো গোলে স্কক্ 

রা 

[ জ্রীধরস্বাঁমী ] 

চারার গ্রত্যাহ তশ্তেতি ৷ অন্তরায়ে। বিশ্নঃ নী 
 ইত্যড়াগমস্ানদসঃ। দর্শনমপি তাবৎ কুরধ্যাযিত্যু্যতং প্রত্যাহ। স বৈ অদ্যতনা- 
দহঃ। স্বং স্বাধীনম্। তহি তদ্দাহার্থং গমিষ্যামি নেত্যাঁহ তচ্চেতি ॥ ৫৬ ॥ 

[ গবিখনাধচ্ ব্তী।] 

' বিজ্ঞানেতি। দ্বদেহগত্ানি ভৃতানি ক্রমেণ কারণেষু প্রবেশ্ত আত্মানমহস্কারং 
বিজ্ঞনাত্মনি ই সংযোজ্য সংযুক্তং ভাবয়িত্ব৷ তঞ্চ বিজ্ঞানাত্বানং ক্ষেত্রজ্ে 
জীবে প্ররিলাপ্য সংযুক্তং বিভাব্যেত্যর্থঃ। তঞচ ক্ষেব্রজ্ঞং ব্রহ্মণি সংযোজ্য আত্মানং' 
ত্বদেহস্থমন্তর্যায়িনম আধারে আশ্রয়তত্বে ভগবত্যংশিনি সংযুক্তং বিভাব্য। 
নন্বস্র্যামিভগবতোরৈক্যমেব প্রনিদ্ধমূ। সতাম্। এঁক্যেংপি ওপচারিকো ভেদে 
বিবক্ষিত এবেতি সধৃষ্টান্তমাহ ঘটাস্বরমিবান্বর ইতি। উপাধিস্থমাকাশং 
দিরুপাধাবাকাশে ইব। ভয়োশ্চ ঘটাকাশমহাকাশয়োর্স্ততঃ সর্বব্যাপকত্বা- 
দৈক্যমেবেত্যর্থ; ৷ বুখানাভাবমাহ ধ্বস্তেতি। অন্তর্ভণক্ষোভাদ। বহিরিক্ছিয়- 
বিক্ষেপাঞ্ধা ব্যুখানং ভবেৎ। তছুভয়ং .তস্ত নান্তি। যতো! ধ্বস্তে' মায়ায়! 
গুণানামুদর্ক উত্তরফলং বাসন! যস্ত সঃ| অতএব নিরুদ্ধেত্যাদি ॥ ৫৪ ॥ ৫৫ ॥ 

: রাজন! এইরূপে তিনি.নিখিল কর্ষই পরিত্যাগ করিয়া- 
ব্ছৈন। এ অবস্থায় তাঁহাকে আনয়ন করিতে যাঁইয়! তাহার 
সমাধির বিশ্ব উৎপাদন কর! উচিত হয় না| বিশেষত তিনি 

তর: দিবস হুইতে গণনায় আগামী পঞ্চম দিবসে নিজ 
কলেবর পরিত্যাগ ক্ষরিবেন। তীহার সেই দেহও তৎক্ষণাৎ, 
ভন্দীভূত হইয়। যাইবে ॥ ৫৬ |, 



উজ 4 শ্রীমত্তাগবতম্থ। ৫১৭ 
ছি সিল 0 চো 

রহ পত্যুঃ পত্বী সহোটজে। 
বহিঃস্থিত পতিং সাধ্বী তমগ্নিমনু বেক্যতি ॥ ৫৭.॥ 

তু দেহে সহে।টজে অগ্নিভিঃ দহামানে, (তস্য) সাধ্বী পরী বহিঃস্থিতা (সতী ) তং 

শ্শতিম্ অনু অগ্নিং বেক্ষ্যতি ॥ ৫৭ ॥ , 

| ঈীপনী। 
অন্তরায়ো নববিধস্তথ! চাত্র নিচ ॥ ৬৬০, রী মহামনিভগপতপ্জলিপ্রনীতং কু 

মিদং গ্রদর্শাতে। অথ কে অন্তরায়াঃ। যেচিত্তস্ত 'বক্ষেণকাঃ। কে পুনস্তে [কয়স্তো। বেতি 
(ভাং। ব্যাধিস্তা।ননংশয়প্রমাদ|লক্চাবিরতিত্রান্তিদর্শনলন্বভূমিকত্বানবঙ্িত হানি চিত্তবিক্ষেপাঃ 

তেহস্তরান্য।(ঃ (পাতগ্রলদর্শনে সমাধিপাদে ৩০ হুং)। নবান্তক্বয়াশ্চিত্বন্ত বিক্ষেপাঃ সৈতে 

চিত্তবৃত্তিতির্বস্তোব । তেষামভাবে ন ভবস্তি | পূর্যেবাক্রাশ্চিততবৃত্তয়ঃ | ব্যাধিরধাতুরসকরণ- 

বৈষম্যমূ। স্তযানমকর্মণ্যতা পিত্বন্ত। সংশঘঃ উভয়কে টিপ্পৃগ্বিজশনং স্যাদিদমেবং নৈবং 
স্যাদিতি। প্রমাদঃ সমীধিসাধদাঁনামভাবনম্। আলম্তং কাক়স্য চিততস্য চ গুরুত্বাদ প্রবৃত্তিঃ। 

অবিবতিশ্চিত্তস্য বিষযসংযোগাত্ম। গর্ধঃ । ভ্রান্তিদর্শনং নিপর্ধ্যযজ্ঞানম্ ৷ অলন্ধতূমিকত্বং সমাধি- 

ভূমেরলাভঃ। অনবস্থিতত্বং যল্্ধযাং ভূমৌ। চিত্সয প্রতিষ্ঠা সমাধিগ্রতিলস্তে হি' সতি দক 
স্থিতং ঈ্গাদিতি। এতে চিতধি ক্ষপা নব--যোগমলা যোগপ্রতিপক্ঠা যোগাস্তরায়া ইত্যভি- 
ধীয়ন্তে (ভ্াং) ইতি ॥ ৫৬--৫৯ ॥ 

লি এসির রসি চি | ৩ লা তো ও রানি শা এছ ছি নী কাস ও রি রস জি শর্চ (পপি তানি লাম এসি এসি রসি পা চি লি এ ওদিক টি দা িনধাপ্থ পা হিন্িিকসনত 

০০০০ 

[চুণিক। |] 
স ধৃতবাষ্ ইতঃশ্পঞ্চমেহহনি, দেহং ত্যক্ষ্াতি সচ ভক্দী ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥ 

55555775855 
পিক সস 

| শ্ীবিশ্বন[খচক্রবর্তাঁ । ] 
তথাভূতমপ্যানেতুমুদ্যতং প্রত্যযাহ ৭ অন্তরায়ো বিদ্ো মৈবাভুঃ । 

অড়াঁগমশ্ছান্দসঃ। তদর্শনমপি তাবৎ কুর্যামিত্যুদ্যতং গ্রত্যাহ বা ইতি। 
তহি তদ্দাহার্থং গমিষ্যামি নেত্যাহ তচ্চেতি ॥ ৫৬ ॥ 

তিনি যে পর্ণকুটারমধ্যে সমাধিস্থ রহিয়াছেন, তৎকালে 
তাঁহার রে যোগাগ্রি,' গাহপত্যাদি অগ্নির সহিত 
মিলিত হইয়া & পর্ণশাল! ও ত্যন্ত শরীর উত্তয়কেই দগ্ধ 
করিতে থাকিবে । পর্ণকুটারের-বহিঃস্থিতা তদদীয়পত্ৰী-পতি- 

'ব্রতা গানঙ্ধারীও তদ্দর্শনে ততক্ষণাৎ পতির পশ্চাৎ এ অগ্নিতে 
প্রবেশ করিষেন ॥ ৫৭ 



&ং " ষ+গ ১ স্বং--১৩ অং। ৫১ , শ্রীমন্তাগুবতম্। 
চর 

স্টিকি সস সরস পপ গা তসপাসসমস কসমরত  এপসসনইনসির পউসর 

বিছুরস্ত তদাশ্চর্ধ্যং নিশাম্য কুরুনন্দন | 
হর্ষশোকযুতস্তম্মাদগস্তা তীর্ঘনিষেবকঃ 1 ৫৮ 1 

. (হে) কুরুননন! বিছুরঃ তু তৎআশ্চর্ধ্যং নিশাস্য (দৃষ্ট1 ) হর্যশো কষুতঃ (সন) তল্মাৎ 

(স্থানাঁৎ ), তীর্থনিষেবকঃ 2/85884০ গত (গমিষাতি )। ৫৮ + 

| গ্রধনশ্বামী |] , 

তঠি গান্ধার্যানয়নায় গমিষ্যামি নেত্যাহ দহামানে ইতি । পতর্দেছে 
সহোটজে পর্ণশালাসহিতে যোগাগিন সঙ গাহৃপত্যাদদিভিঃ দহামাঁনে তস্ত পত্তী 
ধহিঃস্থিতা সতী তং পতিমনু অগ্মিং ৰেক্ষ্যতি প্রবেক্ষ্যতি ॥ ৫৭ ॥ 

-তহি বিছুরানযনার্থং -গন্তবামেব নেত্যাহ। বিদ্রস্ত তর্লিশামা দুষ্ট ভাতুঃ 
নুগত্যা হর্যঃ তন্ৃত্যুনা শোকশ্চ তাভ্যাং ্  তম্মাৎ স্থানাৎ তীর্থনি নিহিত 
গন্তা গমিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥ . 
22৯82285582৯525255555228855842888ি 

»[ চুণিকা1।] ্ 
ততো গান্ধাধ্যপি অগ্নিং গ্রবৈক্ষ্যতি ॥ ৫৭ ॥ 
বিছুরশ্চ তদাশ্চর্য্যং দৃ্টা হর্ষশোকযুতঃ সন তীর্ঘননানার্থং গমিষ্যতি ॥ ৬৮ ॥ 

ক 

্ 1 শ্রীজীবগোম্বামী |] 

বিছুর ইতি ৮ হর্ষোহয়ং ধৃতরাষ্স্ত সাগতিপ্রাপ্ডেঃ হ্ষপ্রায এব জেেয়ঃ। 
শোঁকস্ত মূলতৈ যঃ স এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ 

ইতি প্রমন্তাঁগবতপ্রথমস্বদ্্ত প্রীজীরগোস্বামিকৃতক্রমসন্র্ভে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ভী |) 

তহি গান্ধাধ্যানয়নাঁয় গমিষ্যামি নেত্যাহ 1 পত়্যুর্দেহে সহোটজে পর্ণশালা- 
সহিতে অগ্নিভিঃ ৭৯ তন্ত পত্ভী বহিঃস্থিত। পতিমনু 
অগ্নিং বেক্ষ্যতি প্রবেক্ষ্যতি ॥ ৫৭1. : 
2258 
,.কুরুনন্দন ! তখন বিছুর এ আশ্চ্ধ্য ব্যাপার সন্দর্শন 

করিয়া সৃত্াটট্ের স্কগতিত্তে হর্যান্বিত- এবং তাহার 'বিরহে 
শর্খকাঁন্বিত হইয়! ভীর্ঘবাসের নিষিত্ত এ স্থান হইতে প্রস্থান. 
করিবেন ॥ ৫৮: ॥" 



|) ১০০০০৪৮০ শ্রীমস্কাগবনমূ। ৫১৪৯ 
লিসা এরি এডি তা লিসা পর জি চি এদিক ি- রবসি রিি রনসি স্সিএ৬-চি উড, চা 

' ইত্যুক্তাথারুহৎ স্বর্গ নারদঃ সহতুদ্ধুরুঃ। 
যুধিতিরো বচস্তস্ত হুদি কৃত্বাজহাচ্ছুছঃ ॥ ৫৯ ॥ 

*। অথ সহতুনুরুঃ.নারদঃ ইতি উক্ত! শবর্গম্*আরুহৎ | সুধিষ্টিরঃ (অপি ) তস্য বচঃ হাদি কৃত্বা 
৮; অজহাৎ ॥ ৫৯। 
১ 

'» ইতি শ্রীমস্ভাগবতে মহাপুরাঁণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিকণং 
রি : প্রথমন্ধন্ধে পারীকক্ষিতৈ নারদবাক্যং নান 

অয়োদশোহ্ধ্যায় ॥ ৮৩ ॥ 

*[জ্রীধরম্বমী।] 

শুচঃ শোকান্ ॥ ৫৯ ॥ 

ইতি শ্রীমস্ভাগবতভা বার্ঘদীপিকায়া: প্রথমস্ন্ধে অয়োদশে+ধযাসঃ ॥ ১৩। 

ৰ [ছূর্দিকা।] 
ইত্যুক্জ তুম্বরুণা সহ নারদঃ স্বর্গমারুহৎ 1 যুধিিরে! নাঁরদবচো হৃদি কৃতব! 

শোকং জহৌ ॥ ৫৯ ॥ 

ইতি শ্রীমন্ভাগবত প্রথমন্ধন্ধচৃধিকা য়াং ত্রয়ে [দশোহধ্যায়ঃ | ১৩ 

[ ্রীবিশ্বনাথদক্রবর্তী |] 

তহি বিছ্রানয়নার্থং গন্তব্যমেব নৈত্যাহ। বিছুরস্ত তন্নিশাম্য দৃষ্টা। তনুক্ত্যা 
হর্যঃ লোকব্যবহারেণ শোকশ্চ। তন্মাৎ স্থানাঁৎ তীর্থানি নিষেবিতুং গন্তা 
গমিষ্যতি। অত্র ভক্তাপরাধিনি ধৃতরাষ্ট্ে বিছ্রন্ত তাদৃশরুপাঁভা বান্ুক্তি- 
রেবাতুন্ন তু প্রেমভক্তিরিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫৮ ॥ 

ইত্যুক্তী। সমাদখে অথারুহৎ।.শুচঃ শোকান্॥ ৫৯ ॥ 
ইতি সারার্থদর্শিষ্ঠাং হিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। 
ত্রয়োদশে.হপি প্রথমে সঙ্গত; সঙ্গতঃ সতাম্ ॥.১৩ ॥ 

দেবধি নারদ এই সকল কথা বলিয়। তুম্বুরুর সহিত স্বর্গে 
আরোহণ করিলেন । রাজা যুধিতিরও তাহার এ সকল.কথার 

, তাৎপধ্য হুদয়ঙ্গম করিয়। শোক পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৫৯॥ 

নারদবাঁক্য নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত । 



চতুর্দশোইধ্যায়ঃ। 

সৃত উবাচ। 
সংপ্রস্থিতে দ্বারকায়াং জিফে) বন্ধুদিদৃক্ষয়!। 
জ্ঞাতুঞ্চ পুণ্যক্লোকস্ কৃষ্তস্ত চ.রিচেিতম্ ॥ ১ ॥ 

জিফণৌ বন্ধুদিদৃক্ষয়া পুণ্যগ্লে।কম্ত কৃষ্ণ চ বিচেষ্টিতং জাতু' চ দ্বাবকায়াং সংগ্রস্থিতে 

মতি)।১॥ " 
পল 

[ ্রীধব্বামী। ], 
চতুর্দশে ত্বরিষ্টানি দৃষ্টা বাজ! বিশঙ্কিতঃ। 
অশৃণোদর্জুনাৎ কষ্চতিরোধানমিতীর্ধ্যতে ॥ * ॥ 

কবষ্ন্ত চেতি চকারেণাভি প্রা জ্ঞাতুম্॥ ১॥ 

[ দীপনী। ] 
অশৃণোৎ অনুমিতব[নিত্যর্থ; * ধাতুঁনাষনেকার্থত্বাৎ। অনুমানং তু চবমঙ্লোকে তরষ্ট 

[স্ ॥ ১--৯॥ 

*.. ,[ চুণিক1।] 
স্থত উবাচ। হে শৌনক দ্বারকায়াং ক্রষ্ণচেষ্টিতং জ্ঞাতুমর্জুনে গতে সতি1১। 

[ শ্রীজীবগো স্বামী |] 
প্রস্থিতে ইতি অশ্বমেধাখং শ্রীকুষ্কন্ত পুনরাগমনানভ্তরমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১ ॥ 

[ গ্রাবিশ্বনাথচক্রবর্তা । ] 

চত্ুদ্দশে নৃপোহুপশ্ঠদবিষ্টানি বহুনি যৎ। 
ৃ বিবেদ তৎফলং দৃষ্টেবার্জুনং খিক্মাঁগতম্ ॥ ০ ॥ 
কৃষণস্ত চেতি চকারেণাভিপ্রায়ঞ্ জঞাতুম্ ॥ ১॥ 

চতুর্দশ অধ্যায়ে রাঁজা যুধিষ্টিরেব বন্বিধ-অবিষ্টদর্শন-জগ্ত ভয় এবং অর্জ- 

৮ দি কট ভগবান শ্রীক্ষষের তিরোধান-বৃত্াস্ত শ্রবণ বর্ণিতহইতেছে । 
সত বন্দি্লন, ভূগুবংশাবতংস ! অর্জুন বন্ধুবর্গের সহিত 

নাক্ষথকার” করিতে এবং পুণ্যঙ্লোক শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ও 
মভিপ্রায় অবগত হইতে ্বারকায় গর্মন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ 



১১৪ অং।]  প্রীমভাগবতম্। ৫২১ 
99504 পিসি এ সিসিক আপ পি লো উস পট সর রসটা লা জাবি বি পোস্ট ৮৯ সস সিল তাস পাত সিসি, মাসি এপ্রিল টি একর িন পি এ্ছি ভাসি কা সি ছি অর উদ আপা তা বলি সি সি সিট সি 

ব্যতীতাঃ কতিচিন্মাসাস্তদ! নায়াত্ততোহর্জুনঃ | 

দদর্শ ঘোররূপাণি নিমিভানি কুরদ্বহঃ ॥ ২ ॥ 

কালস্ত চ গতিং রৌদ্রোং বিপর্ধযস্তরতধর্মমণঃ | 
পাগীয়সীং নুণাঃ বার্তাং ক্রোধলোভানৃতা স্মনাম্ ॥৩। 

কতিচিৎ মাসাঁঃ ব্যতীতাঃ। তদ। অর্ভুন"খততঃ ন আয়াৎ। কুবন্বহঃ .বাঁ-কপাণি নিমিত্তাঁধি 

দার্শ॥২॥ | 

বিপথ্যন্তর্পর্শণঃ কালসা চ রোজ্রাং গতি ক্রোধলোভা নৃতাত্ব বং নৃণাং পাগীয়সীং 
বার্তীম ॥ ৩ 

[শ্রীধবন্ামী |] 

কতিচিৎ সপ্ত । তদ, কাখাতিকয়েইপি। ততঃ দ্বারক।খাঃ নায়াৎ নাগতঃ। 
নিমিত্ব'নি উৎপাতাদীন্। কুবদ্ধহো যুধিষ্ঠির ॥ ২ ॥ 

রৌদ্রাং ঘোবাম। তদেবাহ বিপধ্যস্তা খতুধর্পা যস্মিন্ তন্ত | বার্াং জীবি- 
কাম্। ক্রোধলোভানৃতৈর্য,ক্ত আত্মা যেষাষ্॥ ৩॥ 

3 ও 

[চূর্ণিকা।] 

কতিচিন্মাসা গতাঁঃ ৷ কণলাতিক্র” পি অর্জুনো নাঁষাঁতঃ | তদ? ধর্ম উৎ- 
পাতান্ কাঁলন্ত ঘোঁবাং ণতিং চ দদর্শ। ৬ বাহ নৃণাং পাপাংন্বৃত্তিম্ ॥ ২॥ ৩।॥ 

[ ীজীবগোস্থাধী |] ৪ 

দরদর্শেতি। বিছ্বাগমনাঁৎ পূর্বং পরঞ্চ বন্তমিদং জেয়ম্ ॥২॥৩॥৪॥৫॥ 
॥৬॥|৭॥ 

[শ্রীবিখ্বনাথচক্রবর্তাঁ |] 

কতিচিৎ সপ্ত । নিমিতানি হুঃখকারণানি ॥ ২॥ 

কিন্তু শ/ত মাস অতীত হইল, তথাপি তিনি এ স্থান 
হইতে প্রত্যাগমন করিলেন না। এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির 
ভয়ঙ্কর উৎপাত মকল দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ 

খতু কলের ধর্ম বিপর্যস্ত হইল । লোক সকল ক্রোধ- 
 লোভ-পরায়ণ ও অসত্যনিষ্ঠ ইয়া পাপীয়সী জীবিকা! অবলম্বন 



শা ষ্ঠ 

চি * পপি রাত সি সিটির সতাসরাসিসপস? দর সালা উাসীিলাির উল্ছিরা এ পাখি শী ৯ সিসি ভাতা সপ সিরাপ তা সবাক অপ সপ সি? রি 
5 রে টস 
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৫২২ জ্রীমস্তাগবতম্ | [১স্বং ০ 
সা ্ 

স্টপ সিপিএ সপোপ্পিশিতাসপিসী সা সপ এ সপ সর্ট ক পি উপ সি রা পি 

জিন্ষপ্রায়ং ব্যবহ্ৃতং শাঠ্যমিশ্রঞ্চ পৌহৃদমূ। 
পিতৃমাতৃন্হৃদ্ভ্রাতৃদম্পতীনাঞ্চ কন্কনমূ ॥ ৪ ॥ 

 নিমিতান্তত্যরিষ্টানি কালে ত্ব্থুগতে নৃণাম। * 
লোভাদ্যধর্দপ্রকৃতিং দৃষ্টরোবাচানুজং নৃপঃ ॥ ৫ ॥ 

জিন্গপ্রায়ং ব্যবহৃভং, শাঠ্যমিশ্রং চ টি পিতৃমাতৃহুহদ্ত্রাতৃদস্পতীনাং চ কক্ধনম্ !61 

কালে অনুগতে তু অত্যরিষ্টানি নিমিত্তানি, ৃণাং লোভাদ্যধর্মপ্রকৃতিং (চ) রি নৃপঃ 

অন্ুজম্ টা 1 ৫ ॥ 

[ পীধরস্বামী |] 

জিদ্মপ্রায়ং কপটবহুলং ব্যবহৃতং ব্যবহারম্। শাঠাং বঞ্চনং তনসিশ্রং সৌহদং 
সখ্যম্। পিত্রাদীনাং শ্বপ্রতিযোগিভিঃ কন্কনং কলহাদি ॥ ৪ ॥ 

অত্যবিষ্টানি অত্যন্তমশ্ুভানি দৃষ্টা' বৃণাং লোভাদ্যধর্মগ্রককতিঞ্চ দৃষ্টা। 
অনুজং ভীমম্ ॥ ৫ ॥ ৬॥ ূ 

০ 

রে 

[ চূর্ণিক1 |] 

কপটপ্রায়ং ব্যবহাঁরং বঞ্চনপ্রায়ং সখ্যং পিতা পতীনাং 
পরম্পরকলহম্ ॥ ৪ | 

প্রা সখ 

[ প্রীবিশ্বনাখচক্রবত্তাঁ। ] 

- বিপর্্যস্তা খতুধর্্া যন্মিন্ তন্ত । -বার্ভাং জীবিকাম্। প্রাপীয়সীমতিপাঁপ- 
বতীম্ ॥ ৩॥ 

কন্কনং কলহাদি ॥ ৪ ॥ 

করিতে লাগিল। ব্যবহারে কাপট্যেরই আধিক্য হইয়। উঠিল। 
সৌন্নদ্য শঠতার সহিত. মিশ্রিত হইয়। পড়িল। পিতা, 
মাতা, হুহৃৎ, ভ্রাতা ও দম্পতী, সকলেই পরম্পর কলহে 
নিরত হইল। লোভাদি অধর্মমপ্রক্ৃতিই প্রকৃতিবর্গকে আশ্রয় 
করিল। রাজা! যুধিষ্ঠির নিজের রাঁজত্বকালেই কালের এই- 
রূপ ভয়ঙ্কর গতি এবং -অশুভসুচক বিবিধ অরিষ্ট সন্দর্শন 
1 করিয়া অনুজ 'ভীমকে বলিতে লাগিলেন ॥:৩--৫ ॥ 
(১৯ ডি 



করাটাও _ স্্রীমন্ভাগবতযৃ। : [৪৫২৩ 
কি গা হল চা া্এস্িসভাদ্ছ্ল াস্মিি িস্স্ি সতী পাটা ৯০ ৯৮৫ কক সা সহ সি কেসিসি লতা পশম সির লো রস পস্টিসম িসতরপস্িন াি 

ৰ . যুধিষ্ঠির উবাঁচ। ও 
ংপ্রেষিতো দ্বারকায়াং জিযুরব্বন্ধুদিদৃক্ষয়! | 

জ্াতুঞ্চ পৃণ্যঙ্লোকম্ত কৃষ্ণন্ত চ বিচেষ্টিতমূ ॥ ৬॥. 
গতাঃ সপ্তীধুনা' মাস! ভীমসেন তবানুজঃ | 
নায়াতি কম্ত-বা! হেতেধর্নাহং বেদেদমন্্ীমা ॥ ৭ ॥ 
অপি দেবধিণাদিষঃ স কালো হয়মুপস্থিতঃ। 
যদাত্বনোহঙ্গমান্্ীড়ং ভগবানুৎসিস্স্কতি ॥ ৮ ॥ 

জিষুঃ বন্ধুদিদৃক্ষয়া পুণ্যপ্লোকষ্য কৃষ্ণস্য চ বিচেষ্টিতং ্ ঞাতুং চ সরকার] সংপ্রেষিতঃ | 

অধুনা সপ্ত মাসাঃ গতাঃ। (হে) ভ্বীমসেন! তব অনুজঃ কস্য বা হেতো; ন আয়াত, 

অহম্ ইদম্ অগ্চসা। ন বেদ ॥ ৭. ॥. * 

অপি (কিং) দেবধিণা| আদি্টঃ ষ; কালঃ হু উপস্থি তঃ, যদ ভগব।ন্ আজ্বনঃ আত্রীডন্ 

অশ্বম্ উৎসিস্থক্ষাতি 1 ॥ ॥, 

[ শ্রীধরম্ব(মী |] 

বেতি বিতর্কে। কন্মাছেতোনায়াতীতি নাহং বেছি ॥' ৭ ॥ 

[চুক । ] 
লোভার্দিনাধর্শপ্রবৃত্তিং চ দৃষ্ট! ধন্নো ভীমমাহ ॥ ৫ ॥ 
যুধিষ্ঠির উবাচি। হে ভীম বন্ধুদিদৃক্ষয়। দ্বারকায়াং ময়া প্রেষিতো হর্জুনঃব ৬] 
অদ্যাপি কন্ত হেতোর্নায়াতি তদহং ন বেদি ॥ ৭ ॥ 

[ শ্রীবিশ্নাথচক্রবত্তী। ] 
.. সর্বত্র হেতুঃ অন্ুগতে কালে হ্বসময়ে পালার সভি লোভাদ্যধর্শরূপাঁং | 
প্রকৃতিং স্বভাবম্। অনুজং ভীমম্ ॥.৫॥ ৬॥ ৭ ॥ 

র বলিলেন, ভীমসেন ! বন্ধুদিগকে দেখিবার জন্য 
এবং পুণ্যঙ্লোক ্রীকু্ণের চেষ্টিত ও অভিপ্রায় অবগণ্ত হইবার 
নিমিত্ত অর্জুনকে ছারকায় পাঠাইয়াছি। আজি সাত মা 
হইল,,তোমার অনুজ ছ্বারকায় গিয়াছেন, এখনও প্রত্যাগমন 

| করিলেন না কেন, তাহার প্রকৃত কারণ কিছুই জানিতে 
ণ হরি না.।৬॥৭1॥ 

5 গ্ঁ রা 

2 ভিত লী তাপস সি সসিপাসি পি  অরীািপাসি িপাসি ৫৯ পি এসি পাতি পি রি পথ ০৯ পাস টি লালা রা লি লা বু পাচ পি তলা ৮ ৪ ০৯ “বত 
৮ 
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1 
॥ ) রা 

ক নি গ্ঃ 

১৯ সং-৮১৪ অং. 
| ৫২৪ | ন্ট টু া 

র ১ 
চা 

শে ইীপািাসিলিি পাছি পি লী ছিল লা ছি পি পাখি পি দিলি লী পি পা পি লা পিসি লস্ট রিবা ৯ লা পি এ ৮৮ ৫৯ পাত ক পা পি পালা পাপ এ পাপা লিলা প৯ লা লাম টো এপি রসি 

.. যশ্মান্সঃ সম্পদে রাঁজ্যং দারাঃ প্রাণাঃ কুলং প্রজাঃ। 
আসন্ সপত্ববিজয়ে! লোকাশ্চ যদনুগ্রহাৎ ॥ ৯॥ 

যন্মাৎ নঃ সম্পদ, রাজ্যং, দারা:, প্রাঁণাঠ, কুনং, প্রজাঃ, সপত্ববিজয়ঃ, (এতে) আসন্, 
যদনুগ্রহাৎ লোকাঃ চু ॥ ৯। ্ 

1 আধর্ন্বামী | ] 

অপি' কিম্। যদা আত্মন আক্রীড়া' ক্রীড়াসাধনম্ অঙ্গং মনুষ্যনাট্যম্ 
উৎঅ্টুমিচ্ছতি ন কালঃ কিং প্রাপ্তঃ ॥ ৮॥ 

অন্মাকং সর্ধপুরুষার্থহেতুঃ শ্রীকৃষ্ণ: । অতস্তদ্ধিয়ৌগং বিন! অনিষ্টং.ন স্তাদি- 
 ত্যাশয়েনাহ। যন্তাৎ শ্রীকৃষ্ণান্ধেতোঃ ।* এতচ্চোপরিষ্টাদর্জুনঃ স্পষ্টাকরিষ্যতি। 
ও লোকাশ্চ যজ্জকরণরূপাতৎ যস্তানুগ্রহাৎ ॥ ৯॥ 

[চুর্নিকা।] 
নারদেন কি থতঃ কালঃ স এব প্রাণ্তঃ কিম্ ॥*৮॥ 

[ শ্রীজীবগো স্বামী | ] 
অপীতি। অঙ্গং স্বধামগমনেন বিরাড়্রূপং ত্যক্ষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ 

আর সপ স্পা পপ সা 

 শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 
যদাম্মনোহঙ্গমিতি যুধিষ্টিরন্ত বন্ধুশোক*নুরূপৈবোক্তির্গ তু দিদ্ধাত্তম্পর্শিনী | 

সর্বতী তুণ্তম্মুথে সমুচিতমেবাহ। যদাত্মনোহ্ঙ্গম্ অংশরূপং নারায়ণম্ উৎ্- 
সিস্ক্ষতি উর্ধধং বৈকুঞঠং গ্রাতি সিল্ক্ষতি পরস্থাপয়িতৃমিচ্ছতি। কীদৃশমঙ্গম্ আ 
দষদেব ক্রীড়া যন্মিংস্তম্ ॥ ৮ ॥ 

_ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে সময়ে আপনার ক্রীড়াসাধন কলেবর 
পরিত্যাগু করিবেন, দেবষি নারদের আদিষ্ট সেই কালই কি 
এই আসিয়া! উপস্থিত হইল ! ॥ ৮॥ ূ 

শ্রীকৃষ্ণই আমাদের সমুদাঁয় পুরুষার্থের হেতু । তাহ 
হইতেই যে আঁমাদিগের এই সম্পতি, রাজ্য, স্ত্রী, প্রাণ, 
কুল ও গ্রজী ! তাহার অনুগ্রহেই যে আমরা অরাতি-বিজয়ে 
সমর্থ হইয়াছি! আমর! যে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে স্বর্গাদি লোক, 
লাভ করিব রলিয়া৷ আশ! করিতেছি, সেও ত তাহারই 
অনুগ্রহেই !“তিনি কি স্বস্থানে প্রস্থান .করিলেন ! তাহার 
বিয়োগ -ভিন্ন ত এতাদৃশ অরিষ্টের সম্ভাবনা নাই! ॥ ৯॥ 

চা শশী শে লেস রি এসি কি ০৯০ এ 



কী নি িসাাপিসপ পি নঃ 

১ স্বং১৪ অং।] ভ্রীযঞ্ভাগবতমৃ ৫২৫ 

পশ্যো্গাতান্নরব্যান্ দিব্যান্ ভৌমান্ সদৈহিকান্। * 
দারুণান্ শংসতোহদুরান্তয়ং নে! বুদ্ধিমৌহুনম্ ॥ ১০ ॥ 

উর্ববক্ষিবাহবে। মন্ং স্ফুরস্ত্যঙ্গ পুনঃপুনঃ। 

বেপথুশ্চাপি হৃদয় আঁরাদ্দাস্তস্তি বিপ্রিয়মূ ॥ $১ | 
(হে) নরব্যান্ত্র। নান দিব্যান্, ড্বৌমান্, দারুণান্, নঃ বুদ্ধ [হলং ভয়ম্ অদুক্লাৎ 

শংনতঃ উৎপাতান্ প্ঠ ॥ , 

অঙ্গ ! উর্ধবক্ষিবাহবঃ পুন রী স্করপ্ডি, হৃদয়ে অপি বেপধু$ চ। | (এনে ) মহাম্ আরাৎ 

বিপ্রিয়ং দাস্যন্তি ॥ ১১৭ 

_[ক্রীধরস্বামী।] | 
অদুরৎ সপ্গিহিতম্। নোহম্মাকং ভয়ম্ আশংসত উৎতান্ ॥ ১০ ॥ 

[ দীপনী।] 
মুলম্থ- শংসতঃ হীন আশংসত ইতি ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ 

সস 

[ চুর্ণিকা |) 

যশ্বাৎ শ্রীকষাৎ সম্পদঃ রাজ্যং রা টন গ্রজাঃ শক্রবিজয়শ্চ এতে- 
হস্মাকম্ অংসন্ স ভগবান্ শ্বস্থানং গতঃ কিম্॥ ৯ ॥ ৃ 

হে ভীম দিব্যান্ ভৌঘান্ দৈহিকাংস্চ ভয়সচকাহুৎপাতান্,প্ত ॥১০ ॥ . 

[ শ্রীজীবগোন্বামী |] 

যম্মাদিতি। যস্তানুগ্রহমাত্রাৎ লোকাশ্চ বশীরুতা আসন্ ॥ ৯॥ 
ভয়ং শংসতঃ কথয়ত উতৎ্পাতান্ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ 

* [ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ভী | ] 

রীকৃষ্ণবিয়োগং বিনৈতাদৃশমরিষ্টং ন াদিত্যাশযেনাহ' যক্মাঁদিত্যাদি | 
লোকাঃ যঙ্ঞাদিপ্রাপাাঃ ॥ ৯ ॥ 

ভয়ং শংসতঃ সুচয়তঃ ॥ ১০ ॥ 

' নরশার্দুল ! চুদ্দিকে কি দারুণ দিব্য ভৌম ও দৈহিক 
মা সকল ঘটিতেছে, দেখ । এ সকল উৎপাত আমা- 
দিগের বুদ্ধিকে বিমোহিত করিতেছে /সম্গিহিত ভয়ের 
সুচন! করিয়া! দিতেছে ॥ ১০ | 



৫২৬  আমস্ভাগবতম্। 1১ ১৪ শং। 
কলার িল সিাসপস্িিলাখপা পাপী নিত খা সতাটী রা দানি পা ভা ৬ তা 

পাপা সাজার সপসপাসসতািাসাপপসিপাাি পা সপ স্টিল রর ন্ 

শিবৈষোদ্যন্তমাদিত্যমভিরৌত্যনলাননা | * 

মামঙ্গ সারমেয়োইয়মভিরেভত্যতভী রুবত ॥ ১২ ॥ 
অনলানন। এব) শিক! উদান্তম্ আদিত্যম্ টনিনাদি। অঙ্গ ! অয়ং সারমেয্ঃ অভীরুবৎ 

মাম্ অস্িরেভতি ॥ ১২। 

পরবদামী |] 
দৈহিকাঁনাহ উর্কিতি। উর্বাদয়ো বামাঃ ক্ফুরস্তি।* বেপথুঃ কম্পশ্চ হৃদয়ে 

বর্ততে । এতে মহাম্ আরাৎ সন্নিহিতং বিপ্রিয়ং দাস্তস্তি ॥ ১১ ॥ 
ভৌমানাহ সার্ধত্রিভিঃ। শিবা ক্লোস্ট্ী উদ্যস্তম আদিত্যমভিরৌতি উদ্যৎ- 

হুর্যযাভিমুখং ক্রোশতি। অনলাননা অগ্নিং মুখেন বমস্তীত্যর্থঃ। অঙ্গ হে 
ভীম মামতিলক্ষ্য সারমেয়ঃ শ্বা অতিরেভত্তি প্রুতং ভযতি। অভীরুবৎ 
নিঃশঙ্কবৎ ॥ ১২ ॥ 

[ দীপনী।] . 

উদ্যস্তম্ উদগচ্ছস্তং প্রকাশমানমিতি ভাবঃ॥ প্লুতং দীর্ঘ তবতি স্বজীতীয়শব্ব বিশেষং 

করোভীত্যর্থঃ ॥ ১২:১৪ ॥ . 

[ চুর্ণিক। ।] 
তে চ মম বামোর্কক্ষিবাহব: স্করস্তি.। দি কম্পে। বর্ততে ॥ ১১ ॥ 
এষা ক্োইরী সু্ধ্যাভিমুখ! রৌতি। অয স্বা মামভিমুখং রৌতি ॥ : ॥ ১২ ॥ 

[ ্রাবিশ্বনাথচত্রবত্তী | ] , 
দৈহিকানুৎপাঁতানাহ উর্কিতি.। বাম! ইত্যর্থঃ| বহুবচনমার্ম্ ॥ ১১ ॥ 
ভৌমানাহ। শিবা ক্রোস্ট্রী আদিত্যম্ অতি উদ্যৎসূর্য্যাভিমুখং, ক্রোশতি।, 

অনলাননা। অগ্নিং মুখেন বমন্তী। অঙ্গ হে ভীম। মামভিবীক্ষ্য সারমেয়: শ্বা 
প্ল তং রৌতি রোদিতি ॥ ১২॥ 

দেখ আমার বাঁম উরু, বাম চক্ষু, বাঁম বাহু পুনঃপুন 
স্পন্দিত হইতোছে ; হৃদয় কম্পিত হইতেছে । বোধ হয়, 
বিপদ,আসন্ন ॥ ১১ ॥ 
'অহো! এই শৃগালী, মুখ হইতে অগ্নি মন করিতৈ 

করিতে উদ্নয়শীল আদিত্যের অভিমুখে ঘোর আর্তনাদ করি- 
তেছে। এ কুক্কুর নিংশঙ্কহৃদয়ে আমাকে লক্ষ্য করিয়া পুত, 
স্বরে চীৎকার করিতেছে ॥ ১২৭ 



ন্ হ ১ | টি রর 
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কথ বনের শো পিএ লোন পা ভি এ এপি বাসস ইসস সি দস এগ & 

শক্তাঃ কুর্ববভ্তি মাং সব্যং দক্ষিণং পশবোহপয়ে । 

বাহাংশ্চ পুরুষব্যাত্র ক্ষয়ে রদতে। মম ॥ ১৩ ॥ 
মৃত্যু দৃতঃ কপোতোহয়মুলুকঃ কম্পয়ন্মনঃ। 

্রত্যুলুকশ্চ কুহ্বানৈবিশ্বং বৈ শূন্যমিচ্ছতঃ ॥ ১৪ ॥ : 
শক্তা; পশবঃ মাং সব্যং কৃুর্বন্তি, অপরে (পশবঃ ) দক্ষিণং (কুর্বভি)। (হে) পুকষব্যাজ। 

মম বাহান্ চ রুদতঃ' লক্ষয়ে ॥ ১৩1 
অয়ং কপোতঃ মৃত্যুদুতঃ ( ইব লক্ষ্যতে )। উলুক, প্রতুযলৃকঃ চ মনঃ কম্পয্ন্ কুহ্বানৈঃ 

বিশ্বং বৈ শূন্বম্ ইচ্ছতঃ ॥ ১৪ ॥ 

' 

শন্তাঃ গবাঁদয়ঃ মাং.সব্যং 'বামং কুর্বন্তি । অপরে গর্দভাদয়ঃ প্রদক্ষিণং 
কুর্বস্তি । বাহান্ অশ্বান্ ॥ ১৩ ॥ 

[চুপ্নিকা |] 

গবাদয়ে! মাং সব্যং কুর্বস্তি | গর্দভাদয়ঃ দক্ষিণং কুর্ধবস্তি । মমাশ্বান্ কদতো 
লক্ষয়ে ॥ ১৩॥ ৮ এ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী । ] 

.শস্তা ইতি । মম বাহানিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বন।খচকবর্তা |] 

শস্তাঃ গবাদয়ঃ | সব্যং বামম্। অপরে 'গর্দভাদ্যাঃ রাক্ষিণম্। খাহান্ 
অশ্বান্ ॥ ১৩ ॥ 

পুরুষ-প্রধান ! দেখ, প্রশস্ত গবাদি পণ্ড সকল আমাকে 
বাঁমে রাখিয়া গমন করিতেছে । আর অপ্রশস্ত গর্দভাদি 
পশুগণ আমাকে দক্ষিণে রাখিয়া! যাঁইতেছে। আব]র আমার 
অশ্বাদদি বাহন সকল যেন রোদন করিতেছে বলিয়! লক্ষিত 
হইতেছে ॥ ১৩॥ 

এ দেখ, কপোতি সকল স্বৃত্যুর দূতস্বরূপ পরিদৃষউ হ্ই- 
তেছে। পেচক ও তত্প্রতিপক্ষ কার সকল কুৎসিত..শব্দে 
আমার-হৃদয়কে কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। বোধ হইতেছে, 
উহার ষেন বিশ্বকে শৃন্ করিতেই অভিলাধী হুইয়াছে.॥১৪॥ 
১৪ 



গিনি | [১ স্কং--১৪ অং। 

ভন চিপস টস ছি ছি ছি সি এ রি তি ভা আািএ পে রিপা পিসিতািতাসিতিসছিত তাস লস স৯০৪৯০] রাত সত সিলাসাকাসসদ সিট সে সপলিস 

বন্দি 

ধুতরা দ্িশঃ পরিধয়ঃ কম্পতে ূ ঃ সহান্রিভিঃ। 
নির্ধাতশ্চ মহাংস্তাত সাক, স্তনয়িতব, ভিঃ ॥১৫।॥ 

_ ধূত্রাঃ দিশঃ পরিধয়ঃ ( ইব অগ্নিং লৌকম্ আবৃধুস্তি )। ভ্ঃ ভি: সহ কম্পতে। (হে) 
তাত! জ্তনয়িত্বভিঃ চ সাকং মহান্ নির্ধাতঃ চ ॥ ১৫ ॥ 

[শ্রীধরস্বামী। ] * 

অয়ং কপোঁতো! মৃত্যুদূতঃ মৃত্যুস্থচকঃ। উলুকঃ পেচকঃ। প্রত্যুলুকঃ তৎ- 
প্রতিপক্ষে! বকঃ কাকে বা। কুহ্বানৈঃ কুৎসিতশবৈঃ। বিশ্বং শুন্তমিচ্ছতঃ ॥১৪॥ 

ধৃম্তা ধূসরা: দিশঃ পরিধয় ইব ত্গ্িং .লোকমাবৃণৃত্তি । দিব্যানাহ্ সার্দী- 
দ্বাভ্যাম্। নির্থাতো নিরভ্রবজ্রপাতঃ। স্তনয়িভ্ববোহত্রগজিতানি তৈঃ সহ ॥ ১৫ ॥ 

[দ্বীপনী |) . 

পরিধয় ইতি। অগ্নিং "যজ্ঞান্সিং যথা পরিধয়ত যজ্ঞাগ্নিবেষ্টনাসৃতকূশ! আবরণং র্কস্তি 

তদিব তদ্বদ্দিত্যর্থঃ ॥ ১৫--১৭ ॥ 

[ চুণিকা। ] 

অযমুলূরুঃ শববিশ্বং শৃন্মিচ্ছতি ॥ ১৪ ॥ 
ভূঃ কম্পতে। বাযুঃ তীক্ষো বাতি ॥ ১৫ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী। ] 

উৃকত্তথা তৎপ্রতিপক্ষৌহন্ত উলুকশ্চ যে! যো! মনঃ কম্পয়ন্ বর্ততে তোৌ 
দ্বাবনিদ্রৌ সন্তোৌ ॥ ১৪ ॥ 

দিশঃ হর্যযাদিপরিধয়শ্চ ধুত্রাঃ ॥ ১৫ ॥ 

 ্রবিশ্বনাখচত্রবর্তী। ] 
পতথালৃক: উলৃক প্রতিপক্ষো! ঘুকঃ কাকো বা ॥ ১৪ ॥ 
ধুতরা ধূত্রবর্ণ। দ্িশঃ | পরিধয়ঃ পরিধিতুল্যাঃ শিরা আকস্মিকঘোরশবঃ। 

স্তনয়িত্ববে! নিরভ্রগজিতানি ॥ ১৫ 

ধূসরনর্ণ দিক সকল অগ্নির পরিধির হ্যায় লোক সকলকে 
পরিবেষ্টন করিতেছে । পৃথিবী মহীধরগণের সহিত ঘনঘন 
কম্পিত হইতেছে । ভ্রাত ! এ. দেখ, বিনা মেঘে মেঘ- 

* গর্ভজনের সহিত ভীষণ-বন্রপাত হইতেছে ॥ ১৫ ॥ 
দঃ 

স্াসি সিক ৬৫ তা ৬ ৬ সানা সিট উট ইঠ এ সা স্জস্ সি সি বটি পা পা সি উস সা সি অসি সান্তা সত আত টাসিট উড সা হত ৯৩ তা ছিটা ছি ও সা উকি সা তা স্থি সট ভিনা 



, 
চা 
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. বায়ুর্বাতি খরস্পর্শে। রজসা বিস্বজংস্তমত |... 

অস্গ্বর্ষস্তি জলদা বীভৎসমিব সর্বতঃ ॥ ১৬॥ 
ূরধ্যং হতপ্রতং পশ্ঠ গ্রহমর্দং মিথো! দিবি । 
সসস্কুলৈভূ্তগণৈত্বর্লিতে ইব রোদলী ॥ ১৭ ॥ :. 

খরম্পর্শ; বার” রজস1 তম; বিস্জন্ বাঁতি। জলদাঃ সর্ববতঃ বীভৎস ইব অন্য 
বর্ষস্তি ॥ ১৬॥ 

(ভাতঃ !) খূর্্যং হত প্রভং, দিবি মিথ: গ্রহমর্দং, চি ততগণৈ, বা 
পৃথধিবো ) জ্বলিতে ইব পণ্ত ॥ ১৭ ॥ হি 

৯2৪ অং] প্ীমভাগবতমী। *৯ | 

+ [প্ীধরন্থামী |] 

তমে! বিশেষেণ স্বজন । অস্থব রক্তম্ ॥ ১৬ | 
গ্রহাণাং মর্দং যুদ্ধমূ। ভূত রুদ্রানচরাঁঃ তেষাং গটণঃ সম্কুলৈঃ ব্যামিশ্রৈঃ 

প্রাণিভিঃ সহিতৈঃ রোদধী দ্যাবাপৃথিব্যৌ জলিতে প্রদদীপ্তে ইব পশ্তেতি ॥১ ৮ 

[চূর্ণিকা।] ৪ 

মেঘ] রত বর্স্তি। সূধ্যং হতকাস্তিং গ্রহযুদ্ধং চ পশ্ঠ ॥ ১৬॥ ১৭॥ 

[ শ্রীজীবগে স্বামী ।] ্খ , 

বীভৎসং বীভংপিতব্যং যথা স্তাৎ তথা । ইবেতি বাক্যাঁলস্কাঁরে ॥ ১৬ ॥ 

ঃ 

ৃ 

[ বিনাধচত্তী 11. ৃ 
রাড বিশেষেণ স্জন্। অ্যক্ রক্রম্ ॥১৬॥ রী ; 

রি 

4 
ৃ 

প্রবল বায়ু ধরতরভাবে প্রবাহিত হইয়া দশদিক ধুলি- : 
পটলে আচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় করিতেছে.। মেঘ-সমূহ সকল 
দিকেই অতিবীভৎন ভাবে রক্ত বর্ষণ করিতেছে ॥ ১৬ ॥ 

ভ্রাত! দেখ, সৃর্ধ্য প্রভাহীন হইয়াছেন । আকাশে গ্রহ 
সকল গরম্পর যুদ্ধ করিতেছে । কুদ্রোনুচর ভূত, 'সকল 

"ঘপরাপর প্রাণীর সহিত মিশ্রিত হইয়া! পৃথিবীকে ও অন্ত- রি 
' রীক্ষকে যেন প্রদীপ্ত করিয়। তুলিয়াছে'॥ ১৭1 
শেপ 

৬৭ 



৫৩৬ |. আীমভাগবতম্। (১১৪ অং ] 
১ 

নদ্যো নদাশ্চ ক্ষুভিতাঃ সরাঁংসি চ মনাংসি চ। 
ন জ্লত্যগ্রিরাজ্যেন কালোইহয়ং কিং বিধাস্ততি ॥ ১৮ ॥ 
ন পিবস্তি স্তনং বৎসা ন দুহ্যস্তি চ মাতরঃ। 

রুদস্ত্যশ্রমুখা গাঁবো ন হুয্যস্ত্যষভা ব্রজে ॥ ১৯ ॥ 
নদ; নদাঃ চ ক্ষভিতাঃ। সরাংসি চ মনাং সি চ ক্ষুভিতানি)। আজ্যেন অগ্নিঃ ন লতি । 

অয়ং কালঃ কিং বিধাস্যতি ॥ ১৮ ॥ 

বসত অুনং ন পিবস্তি। মাতরঃ ন ছূহান্তি (প্রস্ন,বস্তি) চ.। ব্রজে গাবঃ অশ্রমুখাঃ 

স্তি। খষভীঃ ন হয্যস্তি ॥ ১৯॥ 

[ প্রীধরস্বামী। ] 

পুনর্ডৌমানাহ নদ্য ইতি, সার্ধস্ত্রিভিঃ। প্রাণিনাং মনাংসি চ॥ ১৮) 

[ দীপনী।] 
(সরাংসি চ মনাংসি চেত্যত্র ক্ুতিত। ইত্যস্য লিঙব্যতায়েন ক্ষভিতানীতি প্রযোজ্যম্। 

কিঞ্চীত্র পুনর্ভৌমানাহেতি স্বামুক্ত্য।(তাসেন মনসঃ পার্থিবত্বে দর্শিতেহপি শাস্তাত্তরেণ তদ্- 

বিরোধে! নাশঙ্কনীয়) | মদসঃ অপকীকৃতপঞ্চমহাভূতসন্বকাধ্যত্বেঘপি অন্নমশিতং ত্রেধু! বিধী- 

য়তে ইত্যাঁরভা অন্ময়ং হি মৌম্য মন ইতান্তেন ছান্দোগ্যোপনিষদদীয়বন্ঠপ্রপাঠকা ন্তর্গতপঞ্চম- 

খওস্থব্রাক্মণ€তুষ্টয়েন তস্যান্নো পচিতত্বেন ভৌতিকত্বদর্শনাদিতি ॥ ১৮--২৪॥) 

| [ চূর্ণিকা। ] 
আজ্যেনাগ্সির্ন জলতি ॥ ১৮॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 
_সসঙ্কুলৈরিত্যত্র স ইতি স এব ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ | ৯০ ॥ ২১ 
২২ ॥২৩॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥২৬॥২৭॥ 

€ 

* *  [স্রীবিশ্বন।থচক্রবর্তী |] 

সসঙ্কুলৈঃ গ্রাণ্যস্তরসহিতৈঃ। রোদনী যাবাপৃথিকৌ ॥ ১৭ ॥ 
পুনর্ভৌমানাহ নদ্য ইতি ॥ ১৮॥ 

পপ শা পা ৩ শী? পপ 

. আঁ দেখ, নদ, নদী, সরোবর এবং প্রানিমাত্রেরই মানস 
তি হইতেছে। রাজ্য-মধ্যে আহুতিপ্রদানেও 'আহরনীয় 
অগ্নি আর প্রস্বলিত হইতেছে না। এই ছুরস্ত কাল যে কি 
করিবে, কিছুই ধুঝিতে পারিতেছি না ॥ ১৮ ॥ - 
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'দৈবতামি রুদস্ভীব 'স্বিদ্যত্তি প্রচলস্তি চ..। এ স্ 
ইমে জনপদা গ্রামাঃ পুরোদ্যানাকরাশ্রমাঃ | 
ভ্রষ্টশ্রিয়ে। নিরানন্দাঃ কিমঘং দর্শয়স্তি নঃ.॥ ২১ ॥ 

দৈবতানি (প্রভিমাঃ ১ দুদত্তি ইবগশিদ্যস্তি প্রচলস্তি চ। ইমে জন্পদাঃ গ্রামীঃ জুয়োদাালা- 

“রাশ্রম্কাঃ অরষ্টশরিয়ং নিরানন্দাঃ (চ দৃষ্ততে | এতে ) নঃ কিম্ অঘং (ছুঃখং ) দর্শয়তি 1 ॥ ২*॥ 

] আধরম্বাণী 1] 

ন দৃহত্তীতি কর্তকর্তর্যযার্যং ন প্রশ্ন 'বর্ত-তার্থঃ ॥ ১৯ ॥ 
ধদবতানি প্রতিমাঃ। অঘং ছুঃখম্ ॥২০॥ 

[চুণিকা |] 

বত্সাঃ স্তনং ন পিবস্তি ॥১৯ ॥ 

দৈবতানি রুদস্তি | সর্ক্বে জনাঃ ভষ্টশ্রিয়ে। নিরানন্দাঃ. দৃশ্ঠান্তে ॥ ২০ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনধচক্রবর্তী] ২৪ 

ন হুহাস্তীতি কর্ণ কর্তর্ষ্যার্যং ন প্রস্থ, বস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ' 
দৈবতানি প্রতিমাঃ ॥ ২০ ॥, টং 

স্পা দিলি শাসন 

বৎস সকল আর স্তনপান করিতেছে না। মাতৃস্তন 
ংইতেও ছুগ্ধ ক্ষরণ হইতেছে না। গাভী সকল অশ্র্মুখী 
ইয়া রোদন করিতেছে । গোষ্ঠে বৃষ সকলের আর হ্বউভাব 
দখা! যাইতেছে না ॥ ১৯ ॥ 

.. দেবপ্রতিমা -সকল যেন সদাই রোদন করিতেছেন! 
ষ্াহাদিগের গাত্র হইতে অনবরত ম্বেদ নির্গত হইতেছে! 
ঠাহারা যেন'একন্ছান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতেছেন! 
কি জনপদ সকল, কি গ্রাম সকল, কি পুর'সকল, কি উদ্যান, 
কল, কি আকর সকল, কি আশ্রম মকল, সকলেই .যেন 
্রীত্রষ্ট ও নিরানন্দ। ইহারা যে আমাদিগকে কি হুঃখই 
“দখাইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ২০ ॥ ঙু 
ঙী 5 

এ রখ 

॥ 
ছি ভদিও ৮৪ ৯ রাশ উদিত সিল ি লন লা করি ৪ %. লট ৪ তত পাত কটন, এ ৯ পা ১লস্টিতি ও পা উর ত আনি ছি বাটি পাতি লা পাছিঠ জ 4 দি তিল সি ৯ পদ পাতি $ সিল তা 1৭0৮ লা ছি 2 এ ৮:১3 

॥ রি শী 

২ এ টি 
5 
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মন্য এতৈর্মহোৎপাতৈনূর্মং ভগবতঃ পদৈঃ। . .. 

অনন্যপুরুষ্রীভিহীনা ভূর্তসৌভগা ॥ ২১॥ 
ইতি চিন্তয়তস্তম্ত দৃষ্টারিষ্টেন চেতস]। 
রাঁজ্ঞঃ প্রত্যাগমদ্ব্রন্মন্ যদ্ুপুর্ধ্যাঠ কপিধ্বজ€ ॥ ২২ ॥ . 

এতৈঃ মহোৎপাতৈঃ হতমসৌভগ। ভুঃ নুনম্ অনন্থপুক্ুষরীতিঃ ভগবত; পদৈঃ হীন! 
(ইতি) মন্তে ॥ ২১॥ 

(হে) ব্রদ্ধন্। দৃষ্টারিষ্টেন চেতস! ইতি, চিন্তরতঃ তস্য প্রাজঃ (পুরত:) কপিধ্বজঃ 

(স্ব যদ্ুপুর্ধয।২ প্রত্যাগমৎ ! ২২॥ 

[জ্ীধরস্বামী |] * 

এটৈঃ কৃত্বা ন বিদ্যতেহন্তেষু পুরুষেধু শরীর্বজাক্কুশীদিশোভা যেষাং তৈ- 
ভগবতঃ পদৈর্হীন। ভূরিত্যহং মন্তে ॥ ২১ ॥ 

তন্ত রাজ্ঞ ইত্যেবং ষটানি অরিষ্টানি যেন*তেন চেতসা. চিন্তযতঃ 
সতঃ ॥ ২২॥ 

[ চণিক1। ] 
অত এটৈরুৎপাঁতৈঃ কৃত্বা ভগবতঃ পটদৈহ্ঁন! ভূঃ ইত্যহং মন্তে ॥ ২১ | 
এবং টি চিস্ত়তঃ 8৯, আগত্য ॥ ২২ ॥ 

গ্রীবিশ্বনাধচক্রবর্তী | ] | 
এতৈঃ তা ন বিদ্যতে অস্তেষু পুরুষেষু শ্রীর্বজান্কশাদিশোভ। যেষাং 

তৈর্ভগবতঃ পদৈহীন! ভূরিত্যহং মন্তে ॥ ২১ ॥ ২২॥ ২৩॥ 

এই সকল মহৌৎপাত-সন্দর্শনে নিশ্চয়ই বোধ হই- 
তেছে, পৃথিবীর সৌভাগ্য পলায়ন করিয়াছে !- পুরুষাস্তরে 
অবিদ্যমান.ভ্রীকৃঝ্-চরণের অসাধারণ ধ্বজ-বস্জাস্কশাদি চিহ্বের 
শোভায় বুঝি ধরণী বঞ্চিত হইয়াছেন !_-ভগবানের চরণ 
বুঝি আর এই ধরাধামে নাই ॥ ২১॥ 

রাজা যুধিত্তির এবংবিধ বিবিধ উৎপাত সকল. সদর্শন 
করিয়ুঃবিষাদিত চিতে এই প্রকার দুশ্চিন্তা করিতেছেন, 
এমন-মময়ে -কপিধ্বজ অর্জন পুরী হইতে ্রত্যাগমন 
করিলেন & ২৯ 

৮০ 
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তং পাদয়োনিপতিতমযথাপূর্বমাতুরম্ 
অধোরদনমবিবন্দূন্ হ্জন্তং নয়নাজয়োঃ ॥ ২৩ ॥ 
বিলোক্যোদিগ্রহ্ছদয়ে! বিচ্ছায়মনুজং নৃপঃ। 
পৃচ্ছতি ন্ম সুহ্ৃন্মধ্যে সংস্মরম্নারদেরিতৃমূ ॥ ২৪ ॥ 

যুপরিষ্ির উবীচ। , 
কচ্ছিদণনর্তপুর্ধ্যাং নঃ স্বজনাঁঃ হখশাসতে | 

মধুভোজদশাহাহাঃ সাত্বতান্ধ করৃষ্ণয়ঃ ॥ ২৫ ॥ 
অযথাপূর্ববং পাদয়োঃ নিপতিতম্ আতুরম্ অধোবদনং নয়নাজয়োং অবিবন্দূন শৃজস্ত' 
॥ ২৩॥ 
অনুজং বিচ্ছায়ং বিলোক্য উদ্ধিগ্রহাদয়ঃ নৃপঃ নারঃদরিতং সংস্মর'. হন্ৃদধের পৃচ্ছতি মম 1২৪। 
নঃ শ্বজনাঃ মধুভোজদশা হাহা? সাত্বতান্বকবৃষ্ণয়ঃ আঁনর্ভপুর্ধ্যাং সখম্ আসতে কচ্চিৎ? 0২৫ 

[শ্রীধরস্ব(মী |] 

অধথাঁপুর্বং নিপতিতম্। তদেবাহ কাদির অবিবন্দূন্ অশ্রণি 
নেত্রাভ্যাং বিস্ট্জস্তমিত্যর্থ: ॥ ২৩॥ 

উদ্বিপ্নং কম্পিতং হৃদ্য়ং যস্ত | বিচ্ছাঁয়ং বিগতকার্তিম ॥ ২৪ ॥ 

[ চুণিকা |] ৫ 

পাঁদয়োঃ পতিতঃ । তম্ অধোহুখং রুদস্তং হতগ্রভমর্ছনং বিলোক্য 
কম্পিতহদয়ো-ধর্মঃ নারদোক্তং স্মরন্নজ্ঞুনং পপ্রচ্ছ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ 

[ ঞ্বিহ্বনাথচক্রবস্ত |] 
বিচ্ছায়ুং বিগতকা্তিম্ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ . 

তিনি রাজার নিকটে আসিয়াই অবনতবদনে অত্যন্ত 
কাতর ভাবে তীহার চরণতলে নিপতিত হইলেন] তৎকালে 
তাহার নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্র্ধার! বিগলিত হইতে- 
ছিল। তিনি এঁরূপে যুধিঠিরের চরণতলে পার কখনই 
পতিত হয়েন নাই ॥ ২৩॥ 

প্লাজা অন্ুজকে একান্ত কাস্তি-বিহীন দেখিয়াই দেবধি 
নারদের বাক্য স্মরণ করিয়। উপস্থিত ম্ুহৃদ্বর্গের সমক্ষে ই 
কম্পিতঃহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ . 

০২০০ ৮ পীর জা জিকা তি উম উই উঠা উট জী 
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শুরে! মাতাঁমহঃ কচ্চিৎ স্বস্ত্যান্তে বাথ মারিষঃ | 

মাতুলঃ সানুজঃ ক কচ্চিৎ কুশল্যানকছুন্দুভিঃ ॥২৬॥ 

লণ্ত স্বমারস্তৎপত্যো মাতুলান্যঃ সহাত্বজাঃ। 

আসতে সন্নযাঃ ক্ষেমং দেবকীপ্রযুখাঃ স্বম্ ॥ ২৭ ॥ 
মারিষঃ (মান্ঃ) মীতাঁমহ শূরঃ স্বপ্তি আত্ত কচ্চিৎ? অথ ব! সানুজঃ মাতুলঃ আনক- 

ছুনুৃভিঃ (বহদেবঃ) কুশলী কচ্চিৎ? তৃৎপত্ধযঃ স্বসার: সপ্ত মাতুলান্যঃ (হুখম্ আসতে ফিম্?) 

সহাক্মজাঃ সন্নয: দেবকী প্রমুখাঃ স্বয়ং ক্ষেমম্ অ(সতে (কিম)? 1 ২৬॥ ২৭ | 

ভাসা সির সিটি লাস ৬ 

[শ্রীধরন্ব'শী।]  * 
স্বজনাঃ বান্ধবাঁঃ ॥ ২৫॥ 
কিং বক্ষ্যতীতি শঙ্ষয়! ব্যবহিতক্রমেণ পৃচ্ছতি শুর ইত্যাদ্দিনা। মারিষঃ 

মানতে! মাতামহঃ। আনকছুন্দুভির্বন্দেবঃ ॥ ২৬॥ 

[দ্বীপনী।] 
( মধুতে জাদয়ঃ সর্ষের বছুবংশজাত।ঃ। এতেঘাং সংক্ষিপুগরিচয়ে! নবমনতস্ীয়রয়েবিংশী- 

ধ্যায়ে বিশেষস্ত মহাভারতে দ্রষ্টব্য ইতি ॥ ২৫--৩৬ ॥) 

[চুণিকা।] 
যুধিঠির উবাঁচ। হে অর্জন দ্বারকাঁয়াং সর্ধ্ব যদবঃ স্ুখমাঁসতে কিম্। ২৫॥ 
অন্বন্নতামহঃ শুরঃ। মাতুলো বন্থদেবঃ ॥ ২৬ ॥ 

|  শ্রীবিশ্বন[থচত্রবর্ভা । ] 

মারিষো মান্তঃ ॥ ২৬॥ 

যুধিঠির বলিলেন, অর্জুন! দ্বারকাপুরে আমাদিগের 
বান্ধব মধু% ভোজ, দশাহ, অর্থ, সাতৃত, অন্ধক ও বৃষ্কিবর্গ, 
সকলেই স্থখে আছেন ত? ॥ ২৫। 

“আমারদিক্খীর মহীমান্য মাতামহ শুররাঁজের কুশল ত? 
মাসুল বন্ধদেব এবং তাহার অনুজগণ কুশলে আছেন 
ত11"২৬। 

পরস্পর ভগিনী তীহার সপ্ত পত্বী আমাদিগের মাতুলানী 
নকল ভাল আছেন ত? দেবকীপ্রমুখ মাতুলানীগণ নিজ : 



০১০৮4 শ্রীমস্ভাগবতম্। ' €ত£ 
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রুচ্ছিদ্রাজাহুকো! জীবত্যসপুত্রোইস্ত চাঁনুজঃ | 
হুদীকঃ সম্থতোইক্রুরো! জয়ন্তগদসারণাঃ ॥ ২৮1 
আসতে কুশলং কচ্ছিদৃঘে চ শক্রজিদাদয়ঃ । 
কচ্ছিদান্তে হ্বখং রাঁমো ভগবান্ সাত্ৃতাং প্রভুঃ ॥ ৯॥ 

“* অসৎপুপেঃ রাজা আহুকঃ অন্য “অনুজ: চজীবতি কচ্চিৎ?, সন্গতঃ হদীকঃ অজ্ুরই, জয়ঙ 
গদসারণাঃ ॥ ২৮॥ 

যে চ শক্রজিদ[দয়ঃ কুশলম্ আসতে বচ্ছিৎ? সাত্বতাং প্রভুঃ ভগবান রামঃ সখম্ লাস্তে 

কচ্চিৎ? ॥ ২৯ | + 

[ শ্রীধরস্বামী 1] 

,  শ্বসারঃ পরস্পরম্। বন্গুদেবক্ষেমাৎ তাসামপি ক্ষেমং পৃষ্টমেব গৃথগ্রপি ৃ চ্ছতি 
গ্বয়মিতি ॥ ২৭ ॥ | 

আঁহুক উগ্রসেনঃ। অসন্ পুত্রো যস্ত। অতএব জীবনমাত্রমেব পৃষ্টম্। অন্থজঃ 
দেবকঃ। হরদীকমত; কৃতবর্ধা। জয়ন্তাদয়ঃ শ্রীকভ্রীতরঃ ॥ ২৮ ॥ ২৯॥ 

| [চূর্ধিকা। ॥ ] 

ততপত্থ্যো দেবকী প্রমুখাঁঃ ॥ ২৭ ॥ 
উগ্রসেনঃ হৃদীকঃ কতবন্মা ্ ুরজয়ন্ত গদসাঁরণশক্রজিতঃ বণরামঃ॥ ২৮॥ ২৯। 
সপ _াশ্শীটাটীপি্জীীাটিটিিীশাক্জীীটিিটিিছি 

.. [শ্রীজীবশোস্বামী |] 
অসন্ কৃষ্দ্বেষী পুরো যন্ত সঃ তাদৃশপুত্রত্বাৎ অদ্যাপ্সি লজ্জিতোঁহসৌ 

কদাচিদ্দেহং বাঁ ত্যক্তবানিত্যভিপ্রায়েণ দিদি 12 185151 
৩২ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ 
ঝি 

পসরা 

[শ্রীবিশ্বন[থচত্রবর্তী ।] 
স্বসারঃ পরস্পরং ভগিন্তঃ ॥ ২৭ ॥ 

তৃঢ্ুকঃ উগ্রসেনঃ। অসন্ পুজে। যস্ত। অতএব জীবমমাজং পম | অব! 
দেবকঃ। হদীকসুতঃ কৃতবন্ম1। জয়ন্তাদয়ঃ কষ্টভাতরঃ ॥ ২৮ ॥ 

নিজ পুত্র ও পুত্র-বধূর সৃহ্তি কুশলে বনথানপ্করিভেছিন 
ত?1২৭॥ 

অমুৎপুত্র রাজ! অ হুক ( উগ্রসেন ) এবং তীহাঁর অনুজ 
দেবক কি এখনও জীবিত আছেন? "সার হদীক, তৎপুত্র 
কৃতবন্ম্মা, অন্তুর, জয়ন্ত, গদ, সারণ ॥ ২৮॥ .* * 
নিস স্ লিটা টি অপর সরি অত রী সি জর জটিল অং টি অ্পপাপানাপাপিপসিপি্িাপাতা স্পস্ট 

8. 
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প্রদ্যন্নঃ সর্ববৃষীনাং স্ুখমান্তে মহারথঃ। 
গম্তীররয়োহনিরুদ্ধো! বর্ধতে ভগবানুত ॥ ৩০ ॥ 
সৃযেণশ্চারুদেষ্শ্চ সান্ে! জানম্ববতীস্তৃতঃ। 

অন্যে চ কাঞ্চিপ্রবরাঃ সপ্ুত্র! খধভাদয়ঃ ॥ ৩১ ॥ . 
'সর্বববৃকীনাং মহারথঃ প্রদান্ধঃ হখম্ আন্তে? উত গম্ভীররয়ঃ তগব।ন্' অনিরুদ্ধ 

দিতে ?॥ ৩০ ॥ | 

হুষেণঃ চারুদেঞ্; জাগ্ববতীহুতঃ সাম্বঃ অন্ে কার্কিপ্রবরাঃ চ সপুত্র! খযভাদয়ঃ চ ॥ ৩১ 

[ শ্রীধরম্বামী। ] 

র্ববৃষ্ণীনাং মধ্যে মহাঁরথঃ। গম্ভীররয়ঃ যুদ্ধে মহাবেগঃ | বদ্ধতে মোঁদতে 
ত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ 

শীকষ্থম্তাপত্যাঁনি কাক্য়ঃ তেষু প্রবরাঁঃ ॥ ৩১ ॥ 

রদ. [চুণিকা!] 
প্র্যয়ানিরুদ্ধৌ ॥ ৩০ ॥ 
স্ুষেণুচারুদেষ্সাস্বাদয়ঃ কাঞ্ি প্রবরাঃ ॥ ৩১ ॥ 

[ শ্রীবিশবনাথচক্রবস্থা । ] 

গম্ভীররয়ঃ যুক্ধেক্মহাবেগঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ 

এবং শক্রজিৎ প্রতৃতি শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতৃগণ কুশলে আছেন 
ত€ সাত্তগণের প্রভূ ভগবান বলদেব- স্থখে আছেন 
ত?॥২৯॥ 

ধবষিবংশীয়গণের মধ্যে মহারথ প্রছ্য্গ, যুদ্ধে মহাবেগ- 
ঠালী ভঞ্ষবান অনিরুদ্ধ, ॥ ৩০ ॥ 

স্ষেণ, চারুদেষ্চ, জাম্ববতীনন্দন সাম্ব' এবং প্রধান 
ধান অপরাপর কৃষ্ণপুত্রগণ ও সপুত্র খষতাদি সকলেরই 
ক্গল ত 10 ৩১॥ 
১৮ ৪: ৯ পাপা সিসি সীল ছলনা তা 
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ভিসি কু সমিতি চে ১০৪ 

তখৈ বানুচরাঃ শোরেঃ শ্রচতদেবোদ্ধবাদয়ঃ। 
স্বন্দনন্দশীর্ষণ্য যে চান্যে সাত্ৃতর্ষভাঁঃ ॥ ৩২ ॥ 

অপি স্বস্ত্যাসতে সর্ব্বে রীমকুষ্ভুজা শরয়া। 
অপি ম্মরস্তি কুশলমস্মীকং বদ্ধসৌহ'দা? ॥ ৩৩ ॥ 
ভগবাঁনপি গোবিন্দে ব্রদ্ধণ্যো ভক্তন্গুমলঃ | 

কচ্চিৎ পুরে স্থধন্মীয়া হৃখমান্তে হহৃদূরৃত? ॥ ৩৪ ॥ 
তথ। এব এঞতদেখধোদ্ধবাদয; শোবেঃ অনুচবাঃ, হুনশ নন্দ শীর্ষ৭); অন্ভে যে ৯ সাত্ৃতর্ষভাঃ, 

(তে সার্ধব সুখঙাসতে কিম )॥ ৩২ ॥ 
বামকুষ্ণভুজাশনা” তে) সর্ধবে অপি শন্তি আমতে? বদমৌহদাঃ (যাদবাঃ) অপি 

অন্মাকং কুশলং ম্মবন্তি ? ॥ ৩৭ ॥ 
্রহ্মণ্য, ভক্তব্ৎমূলঃ ভগবান্ গোবিশ; অপি শুহদবৃতঃ (সন্) পুরে টি নুখম্ 

আস্তে কচ্চিং?1 ৩৪। 

[শ্রীধবস্বামী |] 
টির শীর্ষণেযী মুব্যা যেষাং তে ॥ ৬২ ॥ ৩৩ ॥, 
ভগবতি সুখমান্তে ইতি গ্রশ্নন্ানৌচিত্যমাশঙ্ক্যাহ পুবে ইত্যাদি ॥ ৩৪ 

[ চুণিকা |] 

শ্রতদেবোদ্ধবস্থুনন্দন্ননাদযশ্চ এনে পর্বে জ্থমাসতে কিম্। তে সেই ন্ 
শ্মবন্তি কিম্॥ ৩২ ॥ ৩৩। 

তথ! ভক্তবৎসলঃ সুহ্ৃদবৃতঃ লোকমঙ্গলোংনস্তসথঃ ভু স্বপুর্য্যামান্তে 
কিম্ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ 

প্শ 

শপপাপপসট 

| শ্রীপ্ধি্বন(থচক্বর্তীঁ 1]. ও 
জুনন্দনন্দৌ শীর্ষণেটী মুখ্য যেষাং তে ॥ ৩২ ॥ ৩৩ | 

আর শ্রতদেব ও উদ্ধব প্রতৃতি শ্রীকৃষ্ণের অনুচ্গ্রবর্গ এবং 
শুনন্দ-নন্দ-প্রমুখ অন্যান্য সাত্বতশ্রেষ্টগণও ভাল আছেন 
ত?॥৩২॥ 

. যাঁদবগণ সকলেই শ্রীরামরুঞ্জের ভূজবলাত্রিত ; তাহার! 
সকলেই-কুশলে আছেন ত? উহ্ীরা সকলেই আমাদিগের 
সহিত সৌহার্দ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ; "উহ্ীর কি আমাদিগের 

' কুশল স্মরণ করেন? ॥ ৩৩। 
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মঙ্গলায় চ লোকানাং ক্ষেমায় চ তবায় চ। 

আস্তে যছুকুলাভ্ভোধাবাদ্যোইনস্তুসখঃ পুমান্ ॥ ৩৫ ॥ 

যদাহুদপ্তৈপ্ত ্তায়াং স্বপুর্য্যাং যদবোইচ্চিতাঃ। 
ত্রীড়স্তি পরমানন্দং মহাঁপৌরুষিকা ইব ॥ ৩৬ ॥ 

আদাঃ অনস্তসখঃ পুমান্ শ্রীকৃঞ্ণঃ ) লোকানাং মহ্রলায় চ ক্ষেমাঁয় চ ভবায় চ যদুকুলা 

ভাঁধৌ আস্তে ॥ ৩৫ ॥ 

যদবঃ যদ্বাহদও: গুপ্তায়াং স্বপুর্য্য।ম্ অঙ্চিতাঃ (সন্ত: ) মহাঁপৌরুধিকাঃ ইব পরমানন্মং 

যথা স্যাং তখ! ) ত্রীড়ুস্তি ॥ ৩৬ | 

: ] শীধরস্থামী রা 

ভগবতোহত্রাবস্থানে লোকানাং মঙ্গলং নান্থেত্যাশয়েনাহ চতুর্ভিঃ। 
মঙ্গলায় শুভায়। ক্ষেমায় লব্ধপাঁলনায় ।. ভবায় উত্ভবায়। অনস্তসম্মঃ বলভদ্র- 
সহামঃ ॥ ৩৫ ॥ 

ী 

, [ শ্রীজীবগোস্বামী |] 
বা 

মঙ্গলাঁয়েতি তৈঃ ॥ ৩৫ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বন।থচত্রবর্তী |] 
ভগধতি কুশলপ্রশ্বস্তানৌচিত্যমাশস্কযাহ পুর ইতি ॥ ৩৪ ॥ 
মঙ্গলায় প্রেমপ্রদানায়। ক্ষেমায় কেষাঁঞ্চিৎ মুকিদানায়। ভবায় সম্পদে 

১ অনস্তসথঃ বলভদ্রসহায়ঃ ॥ ৩৫ ॥ 

ব্রাহ্মণগঞ্জের হিতকারী ভক্তবৎমল ভগবান গোবিন্দ 
দ্বারকাপুরীতে স্ধর্্মা.নান্মী সভায়গ্ছুহুদ্বর্গে পরিৰৃত ইয়া 
স্বখে আছেন ত ?॥ ৩৪ ॥ 

তিনি আদিপুরুষ। তিনি কেবল লোক সকলের মঙ্গলের 
নিমিত্ত এবং তাহাদিগের উৎপত্তি ও পালনের নিমিত্তই বল- 
দেবের সহিত যছুকুলরূপ অভ্তোধিমধ্যে অবস্থান ১০০৪ 
ছেন ॥ ৩৫ ॥ 

যাঁ্বগণ, তীহারই বাছুদণ্ডে শ্ররক্ষিত আপনাদিগের 
ব্বারকাপুরীতে অবস্থান পূর্ববক সকলেরই পুজিত হইয়া বৈকুণঠ- 
নার্থের আনুচর-বর্গের সদৃশ্ব পরমানন্দে বিহার করিতেছেন ॥৩৬। 
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যৎ্পাদশু্রষণমুখ্যকর্ম্মণ 

সত্যাদয়ো ঘ্য্উসহত্রযোধিতঃ। 
নিজিত্য সংখ্যেত্রিদশাংস্তদাশিষে। 

হরন্তি বজ্াঘুধবল্লভোচিতাঃ ॥ ৩ ॥ 
সত্যাদয়ঃ দবাষ্টসহস্যোৌধিত: যৎপাদ শুঅন্নণমুখ্যকর্শণা সংখ্যে ত্রিদশান ির্ঘিতা বজ্রায়ুধ- 

স্ভীচিতাঃ তদাশিষঃ রন্তি ৩৭ ও 

[ শধরস্বামী । ] 

অর্চিতাঃ সব্ববৈঃ পুজিতাঁঃ | পরমানন্দং যথা ভবতি তথা । মহাপৌরষিক! 
বৈকুণঠনাথানুচরাঃ ॥ ৩৬ ॥ 

যস্তপাদ শুশ্রষণমেব মুখ্যং তপআদিভ্যঃ €শঙ্টং যৎ কর্ম তেন! সত্যভাীদয়ঃ 
ংখ্যে যুদ্ধে শ্রীকষ্ণবলেন নির্জিত" | তুদাশিবঃ দেবভোগ]ান্ পারিজাতাদীন্। 
বজাযুধবল্লাভা শচী তন্ত! উচিতাঁঃ ॥ ৩৭ ॥ 

দ্রীপনী।, - 
 মলস্িতসত্যাশবঃ মত্যভাঁম'বাঁচকঃ বিনাপি প্রত্যয়ং পূর্ববোতরপদয়োব! লোগে! বাচ্য 

তি ঠাঁজা দাবৃদ্ধং দ্বিতীয়াদ: (পাং ৫ ৩। ৮৩) ্ ত্রস্থবান্তিকেন ভামেত্যুত্তরপদস্য 

গুত্বাদিতি ॥ ৩৭--৪৪ | 

'[ চুণিকা $] এ 
কিঞ্চ কৃষ্ণভূজগুপ্তায়াং দ্বারকায়াং যদবঃ নন্দস্তি ॥ ৩৬ ॥ 
অপি চ যস্ত চরণসেবয়া! যুদ্ধে দেবান্লিজিত্য দেবভোগ্যান্ পারিজাতাুন্ 

ভাতামাদয়ঃ সেবস্তে ॥ ৩৭॥ 

নে [ জীলীবগোম্বামী। ] 
ম্ষদিতি। ইবেতি লৌকি কণৃষ্ট্যা। এবমগ্রেছপি ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥৩৮॥ 

[ প্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 

অর্চিতা দেবৈরপি। মহ্াপৌরুষিকাঃ দা ইব মহত্তিঃ পৌকুষৈ- 
বজয়িন ইবেতি বা ॥ ৩৬ ॥ 

_. সত্যভাম। প্রস্ততি ষোড়শ সহস্র সহজ্র অঙ্গন! তাহারই পাদ- 

পচ্মের. সেবারেপ মুখ্যকর্্ম দ্বারা তদীয় বাহুবলে সমরে 
অমরগণকে পরাজয় করিয়। ইন্দ্রা ণীর ভোগযোগ্য দেবভোগ্য: 
পারিজাতাদি হরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥ 
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যদ্বাহুদপ্ডাভ্যুদয়নুজীবিনে! 

যছুপ্রবীর! হৃকুতোভয়া মুদ্ছঃ | 
অধিক্রমন্ত্যত্যিভিরাহৃতাং বলাঁৎ 

সঈভাং স্বধর্্মীং স্থরসভমোচিতাম্ ॥ ৩৮ ॥ 
কচ্চিতেখনাময়ং তাঁত ভ্রষ্টতেজ। বিভাঁসি গ্নে। 
অলবন্ধমানোহবজ্ঞাতঃ কিং বা তাত চিরোয়িতঃ ॥ ৩৯ ॥ 

যন্থাহদগাভুযুদয়াপুজীবিনঃ অকুতোভয়াঃ যছুপ্রবীরাঃ বলাৎ আহতাং সবরসপ্তমোচিতাং 
সধর্শাং সভাং মুহঃ অভ্বিভিঃ অধিক্রমস্তি (অধিকাঁমস্তি ) হি ॥ ৩৮ ॥ 

প্রহে) তাত! তে অনাময়ং কচ্চিৎ? (ত্বং) মে ভ্রষ্টতেজাঃ বিভাদি। (হেখ তাত! 
কিং চিরোধিতঃ (ত্বম্) অলন্ধমানঃ অবজ্ঞাতঃ বা? ॥ ৩৯ 

[শ্রীধরশ্বামী |] এ 

যদ্বাছুদগপ্রভাঁবোঁপজীবিনঃ সুধন্ামজ্বিভিরধিক্রামস্তি স গোবিনাঃ স্খ- 
মাস্তে ইতি গতপঞ্চমপ্রোকেনান্বয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ ণ 

ক্কী ি [চূর্মিক! |] 7 
কিঞ্চ যদ্বাহুগুপ্তা যদুবীরাঃ 8৯৯৬ নুুধঙ্শীং সভাং চরণৈরা ক্রমস্তি স 

গোবিন্দঃ স্ুখমাঁন্তে কিম্ ॥ ৩৮ ॥ 

& “ [শ্রীবিখন[থচক্রবত্তী |] 

*নিজিত্য কৃষ্ণবলেনৈবেত্যর্থঃ 1 ভ্রিদশান্ দেবান্। তদাশিষঃ পারিজাতাদীন্। 
ব্রাযুধবল্লভ। শচী ॥ ৩৭ | 

অভ্যুদয়ং প্রভাবমন্ুজীবিভুং শ্ীলং যেষাঁং তে। আঁহ্ৃড়াং ্ব্গলোকা- 
দিত্যথঃ ॥:৩৮ ॥ 

পপ পা পা 

.যছুবীর সকল ভাহারই বাহুদণ্ড-প্রভাবে সংবর্ধিত হইয়া! 
অকুতোভয়ে অমরশ্রেষ্ঠগণের উপযুক্ত শ্থধর্ম্া নাঙ্ী সভাঁকে 
সবলে স্থুরলোক হইতে আনয়ন পূর্বক মুহ্ুম্ছ চরণ ছারা 
আক্রমণ করিতেছেন।-__সেই গোবিন্দ স্বখে আছেন ত?1৩৮। 

ভ্রাতত! তোঁমার নিজের কোনরূপ পীড়া হয় নাই ত? 
তুমি যেন তেজোভ্রষটের ন্যায় লক্ষিত হইতেছ ! আত্মীয়-. 
গৃহে, অধিক দ্রিন বাস করিলে তাদৃশ সম্মান থাকে না। তুমি 
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_ কচ্ছিম্নাভিহতোহভাবৈঃ শব্দাদিভিরমঙ্গলৈঃ। 

ন দতযমুক্তমর্থিভ্য আঁশয়া যৎ প্রতি শ্রন্তম্ ॥ ৪০ ॥ 
আভাব* অমঙ্গলৈ; শব্াদিভিঃ ন আুভিহতঃ কচ্চিৎ? অর্থিভ্যঃ ন উক্তং (কিম)? 

(বন্বা) আশযা যত প্রতিশ্রুচং (তৎন) দত্ত (কিম্)?॥ ৪০ ॥ 

[ভ্ীধবন্থামী। ) 
ইদ[নীং তস্তৈব কুশলং পৃচ্ছতি কুচ্চিদিতি যড্ক্িঃ | অণা৯ষ্মীরোগ্যম | ন 

জ্যন্ধ! মানে যেন বন্ধুভ্যঃ সকাশাৎ। কিংব তৈ* প্রত্যুত অবজ্ঞাতঃ ভিরস্কৃতঃ | 
ফ্তশ্চিনৌধিতঃ বহুকালং ভত্র স্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥ 

অভাঁবৈবিতি ছেদঃ। গ্েমশৃন্সেবমজলৈত পকষৈঃ শবাদিভির্নাভিহতঃ ন 
তার্জিতোহসি কিম। যদ! অর্থিভ্যঃ কিম দান্তাশীতি নোক্তং কিম্। যদ্বা আশয়। 
সহ যখ! আঁশ। ভবতি তথ] দাস্তামীতি প্রতিশ্রত" যৎ তন্ন দর্তং কিম ॥ ৪৯ ॥ 

[চ্িক1।] 
কিঞ্চ। হে অজ্ঞুন তবাঁবোগ্যম্ অস্তি কিম। কিঞ্চ তব তত্রাবমানে। ন জাতঃ 

কিম্ ॥ ৩৯ ॥ 

ছি 1. [ শীজীবগোম্ব'মী । ] ভি ১ 

- কচ্চিৎ তে ইতি। তেষাং ভবত্বমঙ্গল” কিঞ্চিদন্তৈব বা ভবত্বিত্যপেক্ষায়াং 
প্রকবণমিদম্ ॥ ৩৯ ॥ 

[ শ্রীবিখনা" চক্রবর্তী । ] 

ইদানঈং খাঁ কা কুশল* পৃচ্ছতি কচ্ছিনিতি ষড্ভিঃ। 
অনামধমাবোগ্যম। বন্থুত্যঃ সকাশাদলব্াদরঃ প্রত্যুতাবজ্ঞাতঃ। চিবোফিতঃ 
হুকালং তত্র স্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥ 

অনেক দিন দ্বারকাতেই ছিলে । তেখানে বন্ধুগর্ণের নিকট 
সমুচিত সম্মান পাঁও নাই কি? অথবা] তাহার! কি তোমাকে 
€কোনরূপ,.সবজ্ঞা করিয়াছেন ? ॥ ৩৯ ॥ 

তুমি কাহারও প্রেমশুন্য পরুষ বাক্যে ব্যথা পাও নাই 
ত? অথব! কোন অর্থী তোমাঁর'নিকট কিছু প্রার্থন করিয়াঁ- 
ছিল, তুমি তাহার প্রার্থনায় আশ্বাম-জনক কোন উত্তরই দাও 
নাই কি? কিংব! কাঁহাঁকেও কিছু দিব বলিয়। আশা দিয়! পশ্চাৎ 
তাহাকে সেই প্রতিশ্রুত-প্রদানে অক্ষম হইয়াছ কি? ॥ ৪০॥ 

এ 

১ ৮ দাতা লা লি লী নাপিত দর এই সিল ই (িতিসিতিসিত তি সী তি জাস্টিগিছি পাস ত্ছিরীসি াি লাজ ঈদ লা মা সরকার 
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কক্চিত্বং ব্রাঙ্মণং বালং গাং বৃদ্ধং রোগিণঃস্ত্িয়যূ। 
শরণোপন্যতং সত্বং নাত্যাক্ষীঃ শরণপ্রদঃ ॥ ৪১1 

_ কচ্ছিত্বং নাগমোহ্গম্যাং গম্যাং বাঁসতৎকতাং স্ত্িয়মূ। 

পরীজিতে। বাথ ভবান্ নোতমৈর্াসমৈহ পথি ॥ ৪২ 
শরণএ্রদঃ স্বং ত্রাহ্গণং বাঁলং গাং বৃদ্ধং টি ্িক্ং শরণোপস্থতং সত্বং ন অত্যক্ষীঃ 

কচ্চিং?॥ ৪১ & 

ত্বম অগমা!ম্ অসংকৃতাঁং গম্যাং বা ্রিয়ং ন অগমঃ কচ্চিং? অথ (অধব হী পি 

নোত্তমৈ: অসমৈঃ বা (জনৈঃ ) ন পরাজিত? ॥ ৪২ 

[ জীধরম্বামী।] ঞ 

অন্ত শরণাগতং সত্বং প্রাণিমীত্রং ন তাক্তবাঁনসি কিং যন্তং পূর্ববং শরণ- 
গ্রাদঃ আঁশ্রয়প্রদঃ ॥ ৪১ ॥ 

[ চণিক [| 
কিঞ্চ ত্বয়া অর্থিনে দাস্তামীতি প্রতিজ্ঞায় ন দত্বং কিম্॥ ৪* ॥ 
কিঞ্জ ব্রাঙ্গণং বাঁলং বৃদ্ধং গাং বোগিণং স্ত্রিয়ং চ শরণাগ্তাঁনেতান্ন রক্ষিত- 

বান কিম ॥ ৪১ ॥ ৃ্ 

* [ শ্রীজীবগোস্বামী 1] . 

নাভিহতঃ কিম্ অপি ত্বতিহত এবেত্যর্থ; ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ ৪৩॥ ৪৪ | 
ইতি শ্রীম্ভাগবত প্রথমন্ধন্ধন্ত প্রীজীবগোশ্বামি কৃতক্রমসন্দর্তে চতুর্দীশোহ্ধীয় ॥ ১৪ ॥ 

 প্রীবিখবনাথচক্রবর্ভা |] 
অভাব: প্রেমশুন্ঠৈঃ নাভিহতঃ ন তাড়িতোঁহপি কিম্। অর্থিভা আঁশয়া 

প্রাপ্তযুশয়! বর্তমানেভ্যো যদ্দাতুং প্রতিশ্রতং তন্ন দত্তং নচ উত্তং কিমপি মৌনং 
কৃতমিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥ 

শরণোপর্থতং শরণাগতং সত্বং প্রাণিনম্॥ ৪১। 
বররন নি রানি রঃ 

_. তুমি শরণাগত-প্রতিপালক বলিয়া কোন ব্রাহ্মণ, কি 
কোন বালক, কি কোঁন গাভী, কি কোন বৃদ্ধ, কি কোন 
রোগী) কি কোন স্ত্রী অথবা কোন প্রাণী তোমার শর্ণাপন্ন 
হইয়াছিল, কিন্তু তুমি কি. তাহাকে রক্ষ। না করিয়! পরিত্যাগ 
করিয়াছ ? ॥ ৪১ ॥ 
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'অপিস্বিৎ পর্য্যতূঙ্ক থাস্বং সম্তভোজ্যান্ বুদ্ধবালকান্।. 

জুগুপ্লিতং কর্্মপকিঞ্ি কৃতবান্ন যররক্ষমমূ ॥ ৪৩॥ 
তং সন্দোজ্যান্ বৃদ্ধবালকাঁন্ পর্য্যতুক্বধাঃ অপিিং? অর্গীম;ঃ (কর্তসযোগ্যং) যৎ 

(তৎ) কিঞ্চিৎ জুগুপ্সিতং কর্ম ন কৃতবাঁন্?.॥ ৪৩॥ 

[ 

'। অগম্যামিতি ছদঃ। নিন্দিতাং স্তিয়ং না”মঃ কিং নগতবানসি। অসংক্তাং 
'অলিনবন্ত্রাদদিকাঁং নাগমঃ কিম্। নোত্বমৈরনুত্বমৈঃসমৈরিত্যর্থ। অসমৈরধমৈর্ব 
কিং ন পরাজিতোহসীতার্থঃ ॥ ৪২ ॥ 
| সম্ভোজনার্হীন্ বৃদ্ধান্ বালকাংস্চ কিং সবি পর্যযভূঙ্ক থাঃ ত্য! ভূক্তব1নসি 
কিম্। অক্ষমং কর্তৃমধোঁগ্যং যৎ ব্দৎ ন কৃতবানসি কিম্ ॥ ৪৩ ॥ 

[ চুর্সিকা |] 

কিঞ্চ অগম্যাং স্ত্রিয়ং গতঃ কিম্। কিঞ্চ ত্বন্যৈঃ পরাভৃতঃ কিম্ ॥ ৪২ ॥ 
কিঞ্চ বৃদ্ধান্ বালাংশ্চ বিহায় ত্বয়া! পূর্বং ভোঁজনং কতং কিম্ ॥ ৪৩ ॥ 

[ গ্রীবিশ্বন।খচক্রবর্তী 1] ৯ 

অগম্যামিতি ছেদঃ। ভারা মলিনবস্ত্াদিকাম্। অসমৈর্বলেনাতুল্যে- 
মূর্ণনৈরিত্যর্থঃ | তত্রাপি নোতমৈর্জাত্যাপি ন রেটচজাতিভিরিত্যর্থ; ॥ 8২। 

পরিবর্জনে বৃদ্ধাদীন্ বর্জস্িত্ব| ভূক্তবাঁনসি। অক্ষমমন্থচিতম্ ॥ ৪৩। 

তুমি তকোন অগম্যা স্ত্রীতে গমন কর মই? অথব। 
৬ অসওকৃতা গম্যা স্ত্রীতেও ত অভিগমন কর নাঁই ? 
কিংবা তুমি পথিমূধ্যে তোমার সমান বা তোমা অপেক্ষা, 
অধম ব্যক্তি কর্তৃক পরাজিত হও নাই ত?॥ ৪২॥ 

ভুমি একত্র ভোজনের উপযুক্ত কোন বৃদ্ধ বা বালককে 
পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং ভোজন কর নাই ত? অথবা! তুমি 
কোন অযোগ্য নিন্দনীয় কর্ম কর.নাই ত?॥ ৪৩ ॥. .... 
)+-০8 ৮৩সিসপিসপিপশ এপস ০০০০সীপ্ক্ত 
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_ 'কচ্ছিৎ প্রেষ্ঠতমেনাথ হদয়েনাত্ববন্ধুন! | 
শুগ্যোহন্মি রহিতো। নিত্যং মন্যসে তেহন্যথা ন রুক্ ॥88॥ 

অথ নিত্যং ্রে্ঠতমে্্ঘিযেন আত্মনধুন! রহিতঃ (সন) শুস্তঃ অশ্মি ( ইতি আত্মানং) 
মন্তসে কচ্ছিৎ? অন্যথা তে রুকু ন (ঘটতে )॥ 8৪$ , 

ইতি শ্রীমন্তাগবতে মহাঁপুবাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াঁং বৈয়াসিক্যাং 
প্রথমন্কন্ধে পারীক্ষিতে যুধিষ্িরপ্রশ্নো নাম 

" চতুর্ঘশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥ " 

* [্রীধরন্থামী।] 
নিত্যং সদ] প্রেষ্ঠতমেন হৃদয়েন'অত্যন্তরঙগেণ শ্ববন্ধুনা শ্রীকঞ্চেন রহিতঃ 

শৃষ্ঠোহন্দীত্যাত্মানং মন্তসে । যদ! ক্মহদয়েন শুন্টোহন্দীত্যন্বয়ঃ | অন্তথা কেরুক্ 
মনঃপীড়া ল ঘটতে ॥ ৪৪ ॥ 

বি ্রীমন্ভাগবততা বার্থনীপিকায়াং প্রখমন্থদ্ধে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥ 

[ছুণিক! |] 
কিঞ্চ প্রিয়তমেন শ্রীরুষ্ণেন রহিতোহন্বীতি মন্যসে কিম্। অন্তথ| তে মনঃ- 

পীড়া ন ঘটেত ॥ ৪৪ ॥« 
ইতি ভ্রীমস্তাগবত প্রথমন্ধন্বচুণিকাযাঁং চতুর্দশেহধ্য।য়ঃ ॥ ১৪ | 

[ প্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী। ] 
কিঞ্টেত1 আঁশ্কান্্য়ি ন সম্তবস্তি | সম্ভবতি চেদমিতি নাবদৌঁক্তং শ্মধস্নাহ 

কচ্চিদিতি। নিত্যং সদ! গ্রেষ্ঠতমেনাত্মনে বন্ধুন! কৃষ্ণেন রহিতোহহং হৃদয়েন 
চেতঁসা শৃস্তে! মৃচ্ছিতোহম্্ীতি মন্তসে আয্মানমিতি শেষঃ। সত্যং সত্যমেতদেব 
কারণং সত্যমিতি ভাবঃ। অন্তথ1 তে কুক মনঃপীড়া। ন ঘটতে ॥ ৪৪ | 

«ইতি সারার্থদর্শির্ত।ং হর্ষিণ্যা" ভক্তচেতযাঁম্। 
চতুর্দশশ্চ প্রথমে সঙগতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥ ১৪ ॥ 

অজ্ধন! এ সকল ত তোমাতে সম্ভবে না!'তবে কি 
তোমার নিত্য প্রিয়তম একান্ত অন্তরঙ্গ আত্মবন্ধুর বিরহে কাঁতর 
হুইয়! তুমি আপনাকে শুন্য বিবেচনা! করিতেছি? বোঁধ হয়, ইহাই 
সত্য ! এইরূপ গুরুতর অমঙ্গল ঘটনা ব্যতিরেকে ত তোঙ্গার 
এতাদৃশী মনংগীড়ার কোনই সম্ভাবনা গর খিতেছি না !॥ 8৪ ॥ 

. মুধিঠির-প্রশ্ন নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সযাণ্ত। 



পঞ্চদশোইধ্যায়ঃ। 

মুত উবাচ । 
এবং কৃষ্ণসখঃ কৃষ্ণো ভ্রাত্রা রাজ্ঞাবিকঙ্গিতঃ। 
নাঁনাশঙ্কাম্পদং রূপং কৃষ্ণবিশ্লেষকর্শিতঃ ॥ ১ ॥ 

কৃষ্ণবিশ্লেষকর্শিতঃ কৃষ্কসখঃ কৃষঃ € তর্জভুনঃ ), ভ্রাঞা রও ( হুখিভিরেণ ) এবং নানালক্কা- 

প্পং পম আবিকল্পিতঃ €( আলক্ষা বিকল্সিতঃ মন্) ১॥ 

[ শ্রীবরম্থাসী ।] 
কলিপ্রবেশমালক্ষ্য ধুরং ন্তস্ত পরীক্ষিতি। 
আরুবে'হ নৃপঃ শ্বর্গমিতি পঞ্চদশেইব্রবীৎ ॥ ০ ॥ 

কষ্েহর্জুনঃ | আবিকল্পিত ইতি ছেদঃ। নানাশঙ্কাম্পদং বূপমালক্ষ্য 1বক- 
ললিত ইত্যর্থঃ। প্রতিভাবিতুং নাশক্কোদিতুত্তব্ণেধন্বয়ঃ ৷ তত্র হেতবঃ শ্ীকষ- 
বিশ্লেষেণ কর্শিতঃ কুণঃ ক্কৃতঃ ॥ ১ ॥ 

[দীপনী।] 

ধুরমিতি । বিপুলর।জ্যভাঁবমিভ্যর্থত ॥ * ॥ ১--৩০ & 

[ চুণিকা1] 

সত উবাচ। এবং ধর্ম্মবাঁজেন বিকন্িতোহজ্ঞুনঃ শোঁকেন. শুধাদ্ধমঃ ফন্ 
প্লতিভাষিতৃং নাশকোৎ্ ॥ ১॥ ২। 

[ শ্রীজীবগো স্বামী । ] ** 
ও ॥|১|২॥৩1।1৪ ॥ ৫ | ৬ | ৭1৮0৯ ॥ 

পঞ্চদশ অধ্যায়ে, নিজবাঁজ্যে কলির প্রবেশ দর্শনে পৌত্র পরীক্ষিতের হতে 

।।বপুল বাজ্যভার সমপ্ঠু পূর্বক রাজা! যুধিষ্ঠিবেব স্বর্মারোহণ বর্ণিত হইয়াছে. 
সত বলিলেন অগ্রজ রাজা! যুধিষ্ঠির অর্জনের নানাবিধ- 

শক্কাস্প্দ রূপ সন্দর্শন করিয়া উক্ত প্রকার বিবিধ বিকল্স 
করিতে লাগিলেন । এদিকে 'কৃষ্ণনুহুৎ অর্জুন জ্ীকঞ্চের 
বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ১॥ 
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শোকেন শুধষ্যদ্বদনহৃতৎনরোজেো হতপ্রভঃ | 

বিভূং তমেবানুধ্যায়ন্নাশক্লোৎ প্রতিভাধিতুম্ ॥ ২ 

_কৃচ্ছেণ সংস্তত্য শুচঃ পাণিনাসৃজ্য নেত্রয়োত। 
'পর্োোক্ষেণ সমুক্দ্ধপ্রণয়ৌৎকণ্যকাতরঃ ॥ ৩ ॥ 
শোকেন শুধ্যদ্বদ্নহৃৎসরোজঃ হতপ্রভ; (চ স্) তম্ এব বিভুং (গ্রকৃ্ম্) অনুধ্যায়ন্ 

প্রতিভাবিতুং ন অশর্োৎ॥ ২ | 

কৃচ্ছেণ শুচঃ নেত্রয়োঃ সংস্তভ্য পাণিন। আমৃজ্য (6) পরোক্ষেণ ( দর্শলাগোচরেণ শ্রীকৃফেন 

হেতুন| ) সমুক্দ্ধপ্রণয়ৌথক্ঠ্যকাতরঃ (সন্)॥ ৩। 

[ শ্রীধরশ্নামী।] 
শোকেন হেতুন| বদনঞ্চ হৃচ্চ তে এব সরোজে শুধ্যন্তী বদনহৃৎসরোঁজে 

ধস্তা । হত গ্রভা ভেজে যন্থ ॥ ২ ॥ 

শুচঃ শোকাশ্রণি যান্যুদগচ্ছস্তি তানি নেত্রয়োরেব সংস্তভা গলিতানি চ 
পাঁণিন। আমৃজ্য | পরোক্ষেণ দর্শনাগোচরেণ শ্রীকৃষ্ণেন হেতুন! সমুন্দ্ধম অধিকং 
যৎ প্রেমৌৎকণ্্যং ত্রেন কাতরো ব্যাকুলঃ নৃপমিত্যাহেত্যুততরেণান্বয়ঃ ॥ ৩ ॥ * 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী | ] 
রা নৃপঃ পঞ্চদশে বিলাপং ধনগ্রয়ন্তাথ কলেঃ প্রবেশম্। 
আলঙ্গ্য রাজ্যেঘভি ষিচ্য পৌত্রং বিরজ্য ভীমাদিযুতঃ প্রতস্তে॥ ০ ॥ , 

কৃষ্ণোহচ্জুনঃ বিকল্পিতং এবংভূতো ব! ত্বমেবংভূতো বা ইতি বিকল্পবিষয়ী- 
কতঃখ তত্র হেতুঃ নানাশক্কাম্পদং দূপং দধান ইতি শেষঃ। কর্শিতঃ কৃশঃ 
কতঃ ॥ ১.॥ ২॥ 

শোকে তাহার 'ধদন-কমল ও হৎপুগুরীক শুষ্ক হইয়! 
গিয়াছিলঃ তিনি হতপ্রভ হইয়াছিলেন ;) এবং মনে মনে 
কেবল -সেই বিভু শ্রীকৃষ্ণেরই অনুধ্যান করিতেছিলেন। 
৬ প্রতিবচন-শ্রদানে সমর্থ হইলেন না ॥ ২॥ 
পরে তিনি উদগত শোঁকাশ্র অতি-কষ্টে নয়ন.মধ্যেই 

নিরব করিয়া গলিত অশ্রগবিন্দু নকল করযুগল দ্বার] মার্ন 
কস্ত্রীকৃষ্ণের অদর্শন জন্য উদ্রিক্তপ্রণয়োৎকণ্ঠ! নিবন্ধন 

নিরতিশয় কাতরভাবাপন্ন হইয়! ॥ ৩॥ 
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সখ্যং মৈত্রীং সৌহৃদ্ সারখ্যাদিযু সংশ্মরন্ 
নৃপমগ্রজমিত্যাহ বাম্পগদগদয়! গিরা ॥ ৪ ॥ 

অর্জুন উবাঁচ। 

বঞ্চিতোহহং মহারাজ হরিণ] বন্ধুরূপিণ|। 
যেন মেহপন্ধতং তেজে! দেববিস্মীপনূং দহ ॥ ৫ ॥ 

সারখ্যাদিধু সধ্যং মেত্রীং সৌহদং চ সংস্মবল্ বাস্পখদগদঘ। গিরা অগ্রজং নৃপষ্ ই 
জাহ। ৪) 

(হে) মহাবাজ ! অহ" বন্ধুবপিণ। হরিণ বঞ্চিতঃ । যেন মে দেববিল্মাপনং মহৎ তেক্ 
'আপহৃতম্ ॥ ৫॥ 

| শ্রীধবন্বামী | ] 

সধ্যং হিতৈষিতাঁম্। মৈত্রীম ৬পকারিতাম্। সৌন্বদং সুন্থত্বং সন্বন্থিতাঁথ 
বাশ্পেণ কাবরোধাদগদগদয়। ॥ ৪ ॥ 

[ চুণিকা।] 
ততঃ পার্থ! কচ্ছেণ নেত্রজলং ৯ ॥ ৩ ॥ 
রুষ্ণরুতসধ্যাদদীনি সারথ্যাদিযু স্বৃত্বাহ ॥ ৪ ॥ 

শ্রীবিশ্বন'ধচক্রবস্তাঁ। ] ৯ 
। শুচঃ শৌকাশ্রণি যাচ্ছানগচ্ছস্তি তানি নেত্রয়োধেব সংস্টভ্য গলিতানি চ 
'্লাণিন! আমূজ্য গরোক্ষেণ পরোক্ষীভৃতেন রুষেন হেতুনেত্যর্থঃ ॥ ৩গ। 

গ্রেম্ণা পরস্পরগ্রাশত্বং (পবম্পবহিতৈষিত্বং ) সখ্যম্। মৈত্রীং দান্তমিতীং 
সখ্য | সৌহবদং বাৎসল্যসিশ্রং সধ্যম্ ॥ ৪ ॥ 

শা পিপি 

 তদীয় ীয় সারথ্যাদ্িকার্য্যে ( সখ্যভাবে ) হিতৈষিতা (সিত্র- 
প) উপকারিত' এবং সৌহার্দাদি স্মরণ করিতে করিতে 
গদ্গদবাক্যে অগ্রজ রাজা! যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগি- 

লেন ।॥ 8৪7 . 
অর্জুন বলিলেন, মহারাজ ! আমি, বন্ধুরূপী প্রীকৃ্ণ কর্তৃক 

এঞ্চিত হইয়াছি।-যে তেজে দেবতারাও বিশ্বয়াপন্ন হই- 
তেন), আমার সেই মহত তেজ তিনি হরণ করিয়া লইয়া 
ছেন ॥ ৫ ॥ 
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নি এ পৌস্ছিরীি কি কী কি টি ওলি জা পস্ট ্টস্ি ও আর বাসি সি পি পি দি ছি এপ্স পিস 

যস্ত ক্ষণবিয়োগেন লোকে। হ্যপ্রিয়দর্শনঃ। 

উকৃথেন রহিতে। হ্যেষ স্বৃতকঃ প্রোচ্যতে যথ! ॥ ৬.॥ 
উকৃথেন (প্রাণেন ) রহিতঃ এষ: (পিত্রাদিঃ) হি ষখা 'হৃতকঃ গ্রে।চ্যতে (তথা) য্ল্ত 

ক্ষণবিয়োগেন লোকঃ অপ্রিয়দর্শনঃ (ভবতি ) হি] ৬॥, 

[শ্রীধরশ্বামী। ] 

ষেন মাং বঞ্চয়তা। দেবান্ বিশ্মাপয়তি যৎ ॥ ৫ ॥ 

যন্ত- ক্ষণবিয়োগেনেত্যাদি যচ্ছব্বানাং তেনাহমদ্য মুষিত ইতি সপ্ুস- 

শ্লোকস্থেন তচ্ছবেন সন্বন্ধঃ। প্রিয়স্তাপ্যপ্রিয়ত্ে দৃষ্টান্তঃ। উক্থেন প্রাণেন। 
এষ পিত্রািঃ ॥ ৬ ॥ | 

[ চুণিকা। ] 

জুন উবাঁচ। হে মহারাজ শ্রীরুষ্ণেন বঞ্চিতোইহং তথ! দেবাশচ্য্যকরং 
মে তেজঃ হতম্ ॥ ৫ ॥ 

কিঞ্চ যন্ত বিয়োগ্েনায়ং লোকঃ অপ্রিয়দর্শনো! ভবতি প্রাণরহিতো গ্রেহে। 

যথা! তদ্বৎ ॥ ৬॥ 

জী 

[ জ্ীবিশ্বনাখচত্রবস্তাঁ |] 

বঞ্চিতহ্যক্তঃ যেন মাং ত্যক্তবত1 মম তেজোই২পহৃতং তেন তদ্দত্তমেব তেঅ্ 
ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ 

যস্ত ক্ষণবিয়োগেনেত্যাদিযচ্ছবানাং তেনাহমদ্য মুধষিতঃ ইতি সপ্তম- 
প্লোকস্থেন.তচ্ছবেনান্বয়ঃ | প্রিয়স্তাপ্যপ্রিয়ত্বে দৃষ্টান্তঃ উক্থেন প্রাণেন। এষ 
পিত্রাদিং ॥ ৬ ॥ 

. পিতৃপুন্রাদি লোকের অতিপ্রিয়। কিন্তু প্রাণবিষোগ 
হইলে, তাহাদিগের দেহ আর শ্রীতিপ্রদ, থাকে নাঁ। & 
দেহকে তখন 'লোঁকে ম্বৃতদেহ বলে। মৃতদেহ কাহারও 
নয়নানন্দ-দায়ক হয় না। সেইরূপ, খাঁহার ক্ষণকালমাত্র 
বিয়োগে, প্রাণাপগমে মৃতদেহের ন্যায়, এই ত্রিভুবনই অশ্রিয়- ৰ 
দর্শন হইয়াছে॥ ৬॥. 
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যৎসংআয়াদ্দ্রপদগেহমুঈবগতানাং 
রাজ্ঞাং শ্বয়ংবরমুখে স্মারছুর্ধদানাম্। 

তেজেো হৃতং খলু ময় নিহতশ্চ মৎ্স্থযঃ 
সজ্জীকৃতেন ধনুষাধিগতা! চ কৃষ্ণ] ॥ ৭ ॥* 

যৎসন্নিধাবহমু খাগুবমগ্নয়েইদা- 

মিন্দ্রঞ্চ সামরখণং তমসা বিজিত্য | 

নন্ধ1! সভ। ময়কৃতাভভূতশিল্পম'য়া 

দিগ্ভ্যোহহরন্থ্পতয়ো বলিমধ্বরে তে ॥ ৮ ॥ 
যৎসংশ্রয়াৎ ময়। খলু দঘংবরমুখে ভ্রপদগেহম্ উপাগতানাং হ্বাবছুর্দলানীং রাজাং তেজঃ 

হৃতং, সজ্জীকৃতেন ধনুষ। মত্তঃ নিহতঃ চ কৃষ্ণা অধিগতা! চ॥ ৭ ॥ 

উ (স্ুহো ) যংসমিধৌ অহং সামরগণম্ ইন্দ্র চ তরস। বিজিত্য অগ্নয়ে খাওবম্ অদাং, 

ময়কৃত। অদ্ভুতশিল্পমায়। সভা! লব্ধ|, তে অধ্বরে নৃপতয়ঃ দিগ্ভ্যঃ বলিম্ অহরন্ ॥ ৮ ॥. 

[শ্রীধরম্বামী |] 

শ্রকষ্ণোপকারান্ অনুণ্মরত্তি যৎসংশ্রয়াদিতি দশভিঃ। যশ্য সংশ্রয়াৎ বলাৎ। 
স্মরেণ কামেন ছূর্মদাঁনাম অতিমভ্তানাম্। তেজঃ প্রভাবঃ হতং ধনুগ্রহণেনৈব। 
পশ্চাৎ্ তদ্ধনুঃ সঙ্জীক্কৃতঞ্চ তেন মত্ত যন্ত্রোপনরি ভ্রমন্ বিদ্ধঃ। ততত্তান্ 
বিদ্বিত্য দ্রৌপদী চ প্রাপ্ত। ॥ ৭ ॥ 

[ চূর্ণিকা। ] 

যন্তাশ্রয়াৎ স্বয়ংবরে বাঁজাঁং তেজে। হৃত্বা দ্রৌপদী প্রাপ্ত ॥ ৭ |, 

[ শ্রবিশ্বনাথচক্রবস্তা | 1 

রুষ্ণা দ্রৌপদী । অধিগতা! প্রাপ্তা ॥ ৭॥ 

বাহার বলেই আমি ধনুগরহণমাত্র ব্রপদ-রাজার ভবনে 
ংবর-সভায় সমাগত স্মর-ছম্মদ নরপতিগণের তেজোহরণ 

করিয়াছিলাম এবং পরে ধনুতে জ্যারোপণ পূর্বক তদ্দার! 
মৎস্যলক্ষ্য বিদ্ধ ও বিনিপাতিত করিয়! রাজগণকে পরাজিত 
ও দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলাম ॥ ৭ ॥ 



৫৫৭ ভ্ীমস্ভাখবতমৃ। " [১ ক্কং-১৫ অং। 
নিজ 

যত্তেজসা নৃপশিরোহড্ঘিমহন্মখার্থ- 
মার্য্যোহনুজস্তব গজাযুতসত্ববীর্য্যঃ । 
তেনাহৃতাঃ প্রমথনাথমখায় ভূপা 

এ যম্মোচিতাস্তদনয়ন্ বলিমধ্বরে তে ॥ ৯॥ 
যত্তেজস। গজাযুতসত্তববীধ্যঃ আর্ধ্যঃ তব অম্ুজঃ ( ভীমসেনঃ ) নৃপশিরোহজ্যিং (জরাসন্ধং) 

মখার্থম্ অহন্ (হতবান্)। (তং হত্বা) তেম (জরাসন্ধেন) পরমখনাধমথার আহ্ভাঃ 

ভূপাঃ যৎ (যন্মাৎ ) মোচিতাঃ তৎ (তম্মাৎ তে ভূপাঃ) তে (তব) অধ্বরে বলিম্ অনয়ন্ 
(আনীতবস্তঃ) ॥ ৯॥ 

,. [শ্রীধরস্বামী । ] 
উ ইতি বি্ময়ে। খাগুবম্ ইন্ত্রস্ত বনম্ অদাঁং দত্তবানশ্মি। খাগুবদাছে 

রক্ষিতেন ময়েন কৃতা সভ1 চ লব্ধা। অদ্ভূতশিল্পরূপ! মায়! যস্তাং সা। তে 
অধ্বরে বরাজহয়ে ॥৮॥ , 

[ ছূর্িক। |] | 
তথা ভগবৎসান্লিধ্যাদগ্নয়ে খাওববনমদাঁং ততঃ ময়রূত। সভা চ লঙ্কা ॥ ৮ ॥ 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তাঁ। ] 
_উ ইভি-বিশ্ময়ে। খাঁওবমি্্রস্ত বনম্। খাওবদাহে রক্ষিতেন ময়েন কৃতা 

সভা লব্ধা। অদ্ভুতে শিল্পমায়ে যন্তাং সা। অধ্বরে রাজস্থয়ে ॥ ৮॥ 

- খাঁহার সম্িধানমাত্র আমি সমরে নিজবলে সমস্ত অমর- 
গণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়। অগ্নিকে খাঁগুব- 
বন প্রদান করিয়াছিলাম ; ও মই খাগুব-দহনেই মতকর্তৃক 
রক্ষিত হইয়া ময়দানব অদ্ভুতশিল্পরূপ-মায়াময়ী আপনার 
বিচিত্র সভা রচন। করিয়। দিয়াছিল ; এবং ফাঁহার অনুগ্রহে 
নৃপতিগণ দিগ্দিগন্তর হইতে আগমন পূর্বক আপনার রাজ- 
সুয'যজ্ে করপ্রদান" করিয়াছিলেন ॥ ৮॥ 

হাঁহার তেজে অষুত-হস্তি-সদৃশ-বলোঁৎসাহশ ক্রিসম্পঙ্ 
আপনার স্মন্থজ আর্ধ্য ভীমসেন, র্বাজসুয় যজ্ঞের নিমিত্ত 
লিখিল নৃপতিকুলের বন্দনীয় রাঁজচক্রবর্তী জরাসন্ধকে নিহত 



2১৫ অং1] জীমসাগবতমৃ। ৫৫১ 
পি প্রা পরি ভি রি উট লিলি ইসি ক (২৯ কিনি সিসির পিসিবি চাপ সমল তা ই উপ ছি অনি 

 পত্ব্যাস্তবাধিমখক্*প্তমহ্ঠীভিষেক- 

শ্লীঘিষচারুকবরং কিতবৈঃ সভায়াম্। 
স্পৃ্টং বিকীর্য্য'পদয়োঃ পতিতী শ্রমূখা। 
যন্তৎস্ত্রিয়োইকৃত হতেশবিমুক্তকেশাঃ ॥ ১০ ॥ 

, যঃ, সভাযাং পদযোঁঃ পতিতা শ্রমুখ্যাঃ তন পত্ধ্যাঃ অধিমথক্ষ্্রমহাতিযেককা ঘিষ্টচাঁযুফ বয়, 
(ষৈঃ) কিওবৈঃ বিকীর্যয শ্ষ্টং ততস্ত্িংঃ হতেশবিমুক্ত'কশ+ অকৃত ॥ ১* ॥ 

[শ্রীধবস্বামী ।] 
অনন্তবঃ পশ্লোকো। বিগীতঃ তথাপি ব্যাধ্যায়তে। নৃপশিরঃশ্বজ্যির্যা তং 

জরাসন্ধং তবানুজে। ভীমঃ মখার্থম্ অহন্ হতবান্ তন্নির্জয়ং বিনা রাজশ্য়মথা- 

নুপপত্তেঃ | গজাযৃতস্তেব সন্বম্ উৎসাহশক্তিঃ বীর্য্যং বলঞ্চ যন্ক সঃ। তং হত্বা 
প্রমথনাথো মহাভৈরবঃ তন্ত মথায় য রাজানঃ তেনাহৃতাঃ তে যদঘস্মান্মোচিতাঃ 
তৎ তশ্মাৎ তে অধ্বরে বলিম্ আনীতবস্তঃ ॥ ৯॥ 

[ চুর্ণিক।1 
কিঞ্ যত্তেজসা ভীমঃ.জবা সন্ধং হতবান্ ততন্তেনানীয় ক্রুদ্ধ রাজানে। বিমো- 

চিতাঃ ত এক ভূপাস্তব ষজ্ঞে বলীনানীতবস্তঃ ॥ ৯ ॥ 

| ীবিখনাথদক্রবস্তী । ] রত 

নৃপাঁণাং তৎসজাতীয়ানাং প্রা্কতানাং শিরঃম অক্তবির্বন্তন্তং জরামন্ধম্। 
তবানুজে। ভীমঃ | মখার্থং তন্লির্জয়ং বিন! রাজসুয়মখানুপপত্েঃ ৷ গজাযুতন্যেব 

সত্বম্ উৎসাঁহশক্তিঃ বীর্ধ্যং বলং চ যন্ত সঃ। প্রমথনাথে! ভৈরবন্তস্ত মখায় খে 

রাজানঃ তেনাহৃতাঃ যদ্যম্মাম্মোচিতঃ তত্ম্মাত্েংধবরে বলিম্ আনীতবস্তঃ ॥৯। 

করিয়া, তৎকর্তৃক মহাঁভৈরবের যজ্ঞের নিমিত্ত আনীত ও 
কারারুদ্ধ নৃূপতি সকলকে মুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই & 
কারাবিমুক্ত নরপতিগণ আপনার যজ্ঞে বলি আহরণ করিতে 

দমর্থ। (ইয়াছিলেন ॥ ৯॥ 
মহারাজ! আপনার পষট্টযহিষী দ্রৌপদীর যে মনোহর 

কবরীবন্ধন রাঁজসুয় ঘজ্জে বিহিত মহাভিষেক নিবন্ধন গলাধ্যতম 
হইয়াছিল, খল দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরবগণ সভামধ্যে তাহার 
&ঁ কবরীবন্ধন উন্মোচন ও আকর্ষণ করিয়াছিল'।--তৎকাঁলে 



৫৫২ স্রীমস্ভাখবতমূ। [১ স্কং--১৫ অং 

[শ্রীধরস্বামী।] 

ধৈঃ কিতবৈঃ ছঃশাসনাদিভিঃ তব পত্বাযাঃ কবরং বিকীর্য্য উদ সপৃষ্টম 
আকুঞ্ুং তেষাং স্ত্রিয়ে। হতেশাঃ অতএব বৈধব্যাৎ বিমুক্তকেশাশ্চ অরুত চকার। 
কথস্ভৃতং কবরম্ অধিমথং রাজহুয়মধিকৃত্য ক্ষপ্তো রচিতো! যে! মহাঁভিযেকঃ 
তেন শ্লাব্যতমং চারু রম্যং তচ্চ তচ্চ। ম্মরণাঁঙ তদানীমেবাশ্মৎকপয়৷ প্রাগুস্ত 
শ্রীকষ্ম্ত নমনে, পদয়োঃ পতিতানি অশ্রুণি মুখাদযস্তাঃ পত্যাঃ । পদশব্- 
সাপেক্ষস্তাপি পতিতশব্ঠাশ্রপদেন সমাসো নিত্যসাপেক্ষত্বাৎ ॥ ১০ ॥ 

[ চুণিক।। ] টি 

কিঞ্চ সভায়াং যৈঃ ছুঃশাননাদিভি9্রৌপদ্যাঃ কেশবন্ধঃ স্পৃষ্টঃ তেষাং স্তিয়ঃ 
হতনাথাঃ যত্ককপয়! ময়! কৃতাঃ ॥ ১০ ॥ 

[ঞ্রীজীবগোম্বামী।] 

যস্তব পত্ত্যাঃ সম্বন্ধে তেষাঁং কিতবানাং স্ত্িয়ো! হতেশবিমুক্তকেশ। অকৃত। 
কীঘৃশ্তাঃ পত্ত্যাঃ কবরং বিকীর্ধ্য পশ্চাঘনান্তর্গতস্য কৃষ্ণন্ত পদয়োঃ পতিতা শ্রু- 
সুখ্যাঃ। কীদৃশং কবরং কিতবৈ; ম্পৃষ্টং দূযতসভা য়ামাকৃষ্টমিতি যোজ্যম্ ॥ ১০ ॥ ১১॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী। ] - 

ধৈঃ দকতবৈছ?শাসনাদিভিঃ তব পত্যাঃ অধিমখং বাঁজস্থয়ে কৃতমহীভি-. 

যেকেণ প্রশস্ত কবরং বিকীর্য্য উন্মুচয স্পৃষ্টম্ আক্ৃষ্টম্। তোং স্ত্রিয়ো হতেশ! 
অতএব বৈধব্যাদ্ববিমুক্তকেশাশ্চ অকৃত যন্তবাছজ ইতি পূর্বনন্ৈবাশস্থৃয্ল2। 
কাঁদৃশ্তাঃ শ্মরধাৎ প্রাপ্তস্ত কৃষ্ণম্ত নমনে পদয়োঃ পতিতানি অশ্রুপি মুখাঁদ, | 
পদশবসাপেক্ষস্তাপি পতিতশব্স্ত অশ্রপদেন সমাসো নিত্যসাপেক্ষত্বাৎ । 
পদয়োঁঃ পতিত! চাঁসৌ অশ্রমুখী চেতি ডুস্ত। ইতি বাঁ॥ ১০ ॥ 
পপ পাপ পপ পট ০৮ পপ পাপ ০৮৮ জা 

ভ্রৌপদী ত্বত্যন্ত কাতর হইয়! শ্রীকুষ্ণকে স্মরণ করিয়াছিলেন। 
শরণাঁগত-পালক ভগবান আমাদিগের প্রতি কৃপা করিয়া 
তৎক্ষণাৎ অন্যের অলক্ষিতভাঁবে সেই স্থানে আগমন করিলে, 
দ্রৌপদী অশ্রু-বিমোচন করিতে করিতে তীহার চরণে প্রণত 
হইয়াছিলেন:--তাহাতে যিনি পশ্চাৎ কুরুক্ষেত্র সমরে 
ভীমসেন দ্বার এ কিতবগণের স্ত্রীদিগকে বৈধব্যদশা-প্রদ্দানে 
বিমুক্তকেশা করিয়াছিলেন ॥ ১০ | 



১ স্কং--১৫ অং।] ভ্রীমনতাগবতয ৰ ৫৫৩ 

যো নে! জুগোপ' বন এত্য দুরত্তকৃচ্ছাদ্- 

ছুর্বাসসোহরিরচিতাঁদযুতী গ্রতুগ্যঃ। 
.শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্য যতস্ত্রিলোকীং 

তৃপ্তামমংন্ত'সলিলে বিনিমগ্নসঙ্যঃ ॥ ১১ । 
ষঃ অযুতাগ্রভূক, ( তল্মাৎ ) ছুর্ধাসসঃ (হেতোঃ) অরিরচিতাৎছুরওকৃন্ছাৎ নঃ (অন্মান্) 

যঃ বনে এতা শাকানশিইম্ উপযুজ্ জুগেখি। যত ১ ) মলিলে বিনিমগ্রসজ্বঃ 
ত্রিলোকীং তৃপ্তাম অমংস্ত ॥ ১১॥ 
52555555552 

হিল |] 

শিষ্যাণামযুতস্তাগ্রে তৎপঙ্ক ভূঙ্ক্তে যন্তল্মাৎ হর্্বাসসে৷ হেতোঃ অরিগা 
রচিতং যৎ"ছুরস্তং ক্ৃদ্ছং শাপলক্ষণং তন্মাৎ সকাশাৎ নোহস্মান বনে এত্য 
জুগোপ। কিং কৃত শাকমেবান্ং তশ্মিন্ পাত্রেইবশিষ্টম্ উপযুজ্য ভূক্জা। যত, 
উপযোগাৎ মলিলে বিনিমগ্ধো! মুনীনাং সংঘঃ ত্রিলোকীং তৃপ্তাম অমংস্ত । এবং 
হি ভাঁরতকথ।--কদাচিৎ ছুর্বানসে। ছুর্যোৌধনেনাতিগ্যং কৃতম্।: তেন চ 
পরিতুষ্টেন বরং বৃণীতেত্যুক্তে দুর্ধাসদঃ শাপাৎ পাঁওব1 নশ্রেঘুরিতি মনসি 
বিধায় ছূর্য্যোধনেনোক্তং যুধিষিরোহম্মতকুলমুখ্যোহতস্তশ্্রপি ভবতৈবং শিষ্যা- 
যুতসহিতেনাতিথিন! ভাব্যম্। কিন্তু দ্রৌপদী যথ! ক্ষুধয়া ন সীদেৎ তথা তন্তাঁং 
ভুক্তবত্যাং তদৃগৃহে গস্তব্যমিতি। ভতশ্চ তখৈব ছুর্ববাসসি গ্রাপ্ডে প্রমাদরেগ 
যুধিঠিরেণ মাধ্যাহ্িকং কত্বা আগম্যতামিতি বিজ্ঞাপিতো মুনসংঘোহ্ঘমর্ষণায়, 
জলে নিমমজ্ঞ। তত্র চিস্তাতুরয়৷ দ্রৌপদ্যা স্থৃতমাত্রঃ শ্রীকষণঃ অস্বস্থাং রুক্সিণীং 
হিত্বা তৎক্ষণমেব ৮১৯৩ ॥ তয়! চাবেদিতে বৃতাস্তে ভগবতোত্তং 

যে ছুর্ববাসা মুনি দশ সহত্র শিষ্যের অগ্ররে বসিয়] ভাহা- 
দের সহিত এক পঙউ্ক্তিতে আহার করিয়া থাকেন; আঁমাদের 
বনবাসকালে, শক্র দুর্য্যোধন ষড়যন্ত্র করিয়া আমাদিগকে নষ্ট 
করিবার অভিপ্রায়ে-দশসহত্্র শিষ্যের সহিত সেই দুর্ববাস! 
ধষিকে আঁমাদিগের নিকট প্রেরণ করিলে, যিনি সেই বনমধ্যে 
আগমন পূর্বক পাঁকস্থালী-কণ্ঠলগ্ন শাকান্ন ভোজন 'করিয় 
স্নানার্থ লিল-নিমগ্ন খাষিকুলের অন্তরে ভ্রেলোক্যতৃপ্ডি প্রদান 

'পুর্ববক আমাদিগকে ছুর্ববাসার অভিশাঁপরূপ ছুরত্ত বিপদ 
হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ 



৫৫8 ্ জমস্ভাগবতম্ | [১ স্বং--১৫ অং। 
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[প্রীধকশ্বাধী |] 

হে প্রৌপদি অহঞ্চ বুভূক্ষিতোহন্বি প্রথমূং মাং ভোজয়। তত্ব চাতিলজ্য়! 
অহো। মদীয়মভাগ্যং “ভাগ্যঞ্চ যতঃ ত্রৈল্লোক্যনাঁথো যজ্ঞপুরুষো ভগবান্ মদ্গৃহ- 
মাগতং তোজনং প্রার্থয়তীতি মনসি বিধায়োক্তং ভোঃ স্বামিন্*মন্তোজনপর্য্যস্ত- 
মক্ষয়মন€ হূরধ্যদত্স্থাল্যাম্। ময়) চ সর্বান্ সংভোজায ভূক্তম্। অতো নাস্ত্যন্ন মিতাশ্র- 
পাঁতং চকাঁর। তথাপ্যতিনির্বন্ধেন স্থালীমানাধ্ট রন সর কিক্চ্ছাকান্নং 
প্রাস্তোক্তং ভোঙ্জুং মুনিসংঘমাহ্বয়েতি.। অথ"ভীমঞ্চ প্রহিতবান্। ভীমেন 
গত্বোক্তং স্বামিন্ ভোজনার্থমাগম্যতাং কথং বিলম্ব: ক্রিয়তে। ম চ ভাবতাতিতৃপ্রঃ 
বৃখাঁপাকভয়েন'প্রপলাধ্য গত ইতি ॥ ১১ 

[ চুণিকা।] 
কিঞ যে ভগবান ছর্ধাসসো ছুঃখাদন্মান্ বনমেত্য জুগোঁপ ॥ ১১। 

* [ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তী | ] 

ছুর্বাসসে! হেতোররিণা রচিতং যদৃছুরস্তং কৃচ্ছং শীপলক্ষণং তন্মাৎ সকাশা- 
শ্নোহম্মান্ বনে এত্য জুগোঁপ। যঃ শিষ্যাণাম্ অযুতন্ত অগ্রে অগ্রপঙ্কৌ 
ভুঙ্কে | শাকমেবারং তশ্মিন্ পাত্রেইবশিষ্টম্ উপযুজ্য জগ |. যত উপযোগাৎ, 
সলিলে বিনিমঞ্নো মুনীনাং সঙ্বস্ত্রিলাকীং তৃপ্তামমং স্ত। এবং হি ভারতে কথা-_ 
কদাচিদ্ছ্র্বাসসে। দুর্য্যোধনেনাতিথ্যং কৃতম্। তেন চ পরিতুষ্টেন বরং বৃণী- 

, ঘেত্যুক্তে ছর্বাঁসসঃ শাপাৎ পাগুবা নশ্তেয়ুরিতি মনসি বিধায় দুর্য্যোধনেনোক্তম্। 
 যুধিষ্টিরোহম্মৎকুলমুখ্যঃ অনত্তস্তাপি ভবতৈবং শিষ্যাযুতসছিতেনা তিথিন। 
ভরিতবাম্। কিন্ত ভ্রৌপদী যথ? ক্ষুধয়া ন সীদেতৃথ1 তন্তাং ভুক্তবত্যাং তর. € 
গন্তব্যমিতি.। ততশ্চ তখৈব দুর্বাসসি প্রাপ্ডে পরমাঁদরেণ ধিরে মাধ্যান্বিকং 
কৃত্ব। আাগম্যতামিতি বিজ্ঞাপিতে। সুনিসজ্ঘোইঘমর্ষণায় জলে নিমমজ্জ। তত্র. 
চিন্তাতুরয়া দ্রৌপদ্যা. স্বতমাত্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অ্বস্থাং কুক্সিণীং হিত্বা' ততক্ষণ এব 
ভক্তবৎসল 'আগতঃ | তয়া চাবেদিতে বৃত্তাস্তে ভগবতোক্তম্। দ্রৌপদ্যহং বুভু- 

. ক্ষিতোহন্সি গ্রথমং মাং ভোজয় ৷ তয়! চাতিলজ্জয়। অহে। মদীক্বমভাগ্যং ভাগ্যং 

চ যতস্ত্রলোক্যনাঁথে৷ যক্ঞপুরুষে! মদ্গৃহমাগতে! ভোঁজনং প্রার্থয়তীতি মনসি 
রিধায়োক্জম্। শ্বামিন্ মভ্োজনপধ্যস্তমক্ষয্যমন্নং হৃর্য্যদততস্থাল্যাম্। ময়! চ সর্বান্ 
ভোকজরিত্বা ভূক্তম্। অতো! নান্ত্যপ্নমিতি অশ্রপাতং চকার। তথাপ্যতিনির্বন্ধেন 
পাকস্থালীমানাধযি তৎকঠলগ্নং শাকান্ং প্রাস্তোক্তং ভোক্ুং মুনিসজ্ঘমাহবয়েতি। 
অথ ভীমঞ্চ,প্রহিতবান্। ভীমেন গ্রত্বোক্তং ম্বামিন্ ' ভোজনার্ঘমাগম্যতাং 

॥ কথং বিলগ্বঃ ক্রিয়তে । স চনতাবতা, অতিতৃত্ধঃ বখাপাকতয়াৎ পলায়িত 
: ইতি । ১১। 



১ক্ব--১৫ অং) আ্ীমস্ভাগবতম্। ৫৫৫ 

যত্তেজসাথ ভগবান্ যুধি শূলপাণি- 
ধিশাপিতঃ সগিরিজোইস্মদান্গিজং মে । 
অন্বোহপি চাহমমুনৈব কলেবরৈণ 
প্রাপ্ডো মহেক্ভবনে মহদাসনার্ধমূ ॥ ১২ ॥* 

অথ যতেজস! যুধি (ময়) বিম্মাপিতঃ ( সন্) সগিরিজঃ ভগবান্ শলপাঁপিঃ মে (মহ্যং 

নিজম্ অস্ত্রম্ অদাৎ ; গন্য অপি চ (লোক্পালাঃ নিজানি অস্ত্রাণি দছুঃ) ; অহ্ অমুন! এব 
কলেবরেণ মহেন্রভবনে, মহদাসনার্ধং প্রাঃ (চ)॥ ১২, . 

[ জ্ীধরস্বামী।] 

গিরিজাঁসহিতো বিস্মাপিতঃ সন্ নিজং পাঁশুপতমন্ত্রম অদাঁৎ। অন্তে২পি 
লোঁকপালা নিজান্তস্ত্রাণ্ি দছুঃ | অ্প্যান্চামাহ, অমু৯্নবেতি। মহত ইঙ্জর- 
স্তাসনার্ধম্ ॥ ১২ ॥ 

[ চুরিক1।'] 

কি যত্তেজন শুলপাশিঃ শিবঃ যুধি বিল্রয়ং পন্তিত, সন্ মহ্যং পাশ্ু- 
পতান্ত্রমদাৎ। তথান্যেইপিলোকপালাঃ নিজান্্ণি দছঃগ কি ইার্থাসন 
মপি প্রাপ্তোহহম্ ॥ ১২ ॥ 

[ শ্রীজীবগে।খাঁমী | ] 

যত্তেজসেতি পূ্ববন্ৌকিকরীবাময়ছেনৈব ॥ ১২॥ 

[ প্রীবিখনাথচক্রবর্তী । ] 
গিরিজযা দুর্গয়া৷ পহিতঃ বিশ্মাপিতঃ সন্ নিজং পাণুপতমন্ত্রম্ » অন্যেৎপি 

লোৌকপালাঃ নিজান্ত্রাণ্যদুঃ । হত ইন্রস্য আসনার্ধম্ ॥ ১২ ॥ 

আরে? দেখুন, ফাঁহাঁর প্রভাবে আঁমি,ঘন্দযুদ্ধে গিরিজার 
সহিত ভগবান শুলপাঁণি মহাঁদেবকে বিস্য়ান্থিত করিয়। তীহার 
নিকট হইতে তদীয় পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্ত হই; এবং অন্যান্য 
লোকপাল সকলও নিজ নিজ অস্ত্র প্রদান করেন; অধিকু কি, 
ধাহাঁর অনুগ্রহে এই 'শরীরেই আমি অমরাবতীতে গমন 
করিয়। ইন্দ্রের আসনার্ধ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলাম ॥ ১২ &. 



৫৫৬. প্রীমা্াগবতমূ | ' [১স্ক-১৫ অং) 
এসিসিএ জি রি এস্িিসট  ি মনা ও স্ছিএনি বর্নিত 

” তত্রৈব মে ধিহরতো। ভুজদগুযুগ্ং 
গাণ্তীবলক্ষণমরাতিবধায় দ্বোঁঃ। 

সেন্দ্রাঃ শ্রিতা। যদনুভাবিতমাজমীঢ় 

নু তেনাহ্মদ্য মুষিতঃ পুরুষেণ' ভূম্না ॥ ১৩ 1 
(হে).আজমীড়! সেন্দ্রাঃ দেবাঃ তত্র এব বিহরতঃ মে যদনুতাবিতং গাণ্ডীবলক্ষণং 

তুজদওযুগ্মমূ অরাতিবধায় শ্রিতাঃ; অহম্ অদ্য তুয়া! তেন পুরুষেণ মুষিতঃ॥ ১৩॥ 

* [শ্রীধরম্বামী 1] 

ভব হর্গে ভীড়: । গাতীবং লক্ষণং চিহং যস্ত তৎ। অরাতয়ো নিবাত- 
কবচাদয়ো৷ দৈত্যাঃ তেষাঁং বধার্থমাশ্রিতবস্তঃ। যেনান্ুভাবিতং প্রভাবযুক্তং 
কৃতম্। হে আজমীচ় যুধিঠির। তেন মুষিতো। বফিতোহস্থি ৷ কথস্ভূতেন তুয়! 
নিজমহিমাবস্থানেন ॥ ১৩1. 

[ চুর্ণিক। |] 

কি স্বর্গে ক্রীস্ুতো মে ইন্্াদয়ে! দেবাঃ যত প্রসাঁদাদগাঁভীবলক্ষণং ভুজদ্ডং 
নারে শ্রিতাঃ হে ধর্ম তেন শ্রীকষ্ণেনাদ্য বঞ্চিতোংস্রি ॥১৩। 

[শ্রীজীবগোস্বামী। ] 
১ ্মহত্রমেন ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ১৭ | ১৮1১৯] 

ক [ শ্রীবিশ্বনাথচর্জরবর্তী।] 

| পরাতে নিবাঁতকবচাদয়ে। দৈত্যান্তেষাং বধায়। যেন কৃষ্ণেন অন্ুতাঁবিতং 

প্রভাবযুক্তং কৃতম্। ভূয়াপ্অতিশয়েনাহং মুধিতস্তযক্তঃ ॥ ১৩॥ 

এবং-যিনি আঁমার ভূজদ্বয়ে বিপুল বল প্রদান করিয়া 
ছিলেন 'বলিয়াই ও্বর্গে অবস্থান-সময়ে ইন্দরপ্রমুখ দেরগণ 
(নিবাতিকবচাদি স্থরদ্বেষী, অস্কুরগণের 'সংহারের নিমিত্ত 

গ্রীঘ-চিহাহিত আমার এই বাহুদগুদ্বয়ের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন; অজমীঢ়বংশাবতংস মহারাঁজ! সেই মহাপুরুষ 
স্বীয় মহিমাঞ্জ অবস্থিত হ্যা আজি আমাকে বঞ্চন করিয়া: . 
চেন ! ॥ ১৩%, | 



১স্ক--১৫ অং] আ্ীমন্তাগরতম্। ৫৫৭. 

“যদ্ধান্ধব$কুরুবলাব্দিষনস্তপার- 
মেকে! রখেন ততরেহহমতাধ্যসত্বয্। 

প্রত্যাহতং পুরুধরঞ্চ ময়া পরেষাঁং 

(তেজম্প্দং মণিময়ঞ্চ হতং শিরোভ্যঃ ॥ ১৪*॥ 
যদ্বাপ্ধবঃ অহম্ একঃ রথেন অনস্তপারন অতাধ্্যসত্বং কুরুবলামিং ততরে। ময়! গুরুধনং 

চ প্রত্যাহতম্। পবেষাং শিরোভ্যঃ তেজন্পদ্; মণিময়ং ( পুরুধন) চন্হতম্॥ ১৪ ॥ 

| . [জধরস্বামী |]. 

দবান্ধব ইত্যাদি শ্লৌকতয়স্তাপি তেন খুষিতোহহমিতি ূর্ষেছিব সন্বন্ধঃ। 
শ্রীরুষ্ণবান্ধব এক এবাহং কৌরবসৈনাব্িং নাস্তাস্তো গান্ভীর্যেণ পার 
দেশতে। যস্ত তং ততরে তীর্ণবান্ উত্ভরগোগৃহে অতার্ধ্যাণি ঢস্তরাণি সত্বানি 
তিমিঙ্গিলাঁদীনি ভী্মাদিরূপাণি যন্মিন্। 'পরৈর্নাতং € শীধনঞ্চ প্রত্যাহতম্। 
পরেষাঞ্চ শিরোভ্যঃ সকাশাৎ তেজম্পদং গ্রভাঁবস্তাম্পদমুষ্ীষরূপং মণিময়ং 
১৯১০৯ বহুধনং তান্ মোহনাস্ত্েণ মোহযিত্ব! হ্ৃতং যদ্বান্ধবেন ময় ॥ ১৪ ॥ 

[ছু ণিক।।] 
তথা যস্ত ৪7 চ ভীন্মাদীন বিজিতয৭তেবাং ধনং শিরো- 

ভূষণমুফ্ীষং চ ময়। হৃতম্ ॥ ১৪ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাপ্চক্রবর্তী | ] 
 যঃ শরীক এব বাদ্ধবো যস্য যো২হমেক এব করুসৈন্যাবিং 0 

তীর্ণবান্ উত্তরগোগুঁহে। নাস্তযস্তে' গাভীধ্যেণ পারঞ্চ দেশতো যস্য:তম্। 
অতার্ধ্যাণি দুস্তরাঁণি ' সত্বানি ভীম্মাদিতিমিঙ্গিলাদীনি যন্মিংস্তম। গোধনং 
প্রত্যাহৃতম্। তথা তান্ মোহনা স্ত্রেণ মোহগ্রিত্ব। শিরোভ্যঃ সকাশাৎ চিজ ব্রা 
মুফীষঞ্চ হ্বতম্ ১৪ ॥ . এ 

হায়! আমি যাহার সস একাকী-একমাত্র 
রথ-সহায়ে উত্তর-গোগৃহে ভীন্মপ্রোণরদিরূপ-তিমিঙ্গুলাদিপূর্ণ 
অতএব অতি-ছুস্তর অপার ও অনন্ত কুরুসৈন্য-সাগর সমুভীর্ণ 
হইয়াছিলাম ; শক্রগণ কর্তৃক অপহৃত গোধন প্রতন্পহরণ 
ক্রিয়াছিলাম এবং তীহাঁদিগকে মোহনাস্ত্রে বিমোহিত করিয়! 
তাহাদ্দিগের মস্তক হইতে গ্রভাবাম্পদ মণিময় উষ্ধীষ প্রসৃতি 
অপহরণ করিয়াছিলাম ॥ ১৪ ॥ 

শর সরা 



৫৫. . স্্রীমন্তাথবতম্। [১ স্বং--১৫ অং) 
তন্ন া 

যো ভীদ্কর্ণগুরুশল্যচমুন্বদত্র- : 
_ রাজন্যবর্ধ্যরথমগ্ুলমগ্ডিতাস্ত। 

অগ্রেচরো মম বিভো'রথযুখপানী- 
মাযুর্মনাংসি চ দৃশা সহ ওজ আচ্ছ ॥ ১৫1 
যদ্দোঃযু ম! প্রণিহিতং-গুরুভীত্মকর্ণ- 

| নগুতরিগর্ভশলসৈদ্ধববাহ্লিকাদ্যৈঃ। 
 অস্ত্রাণ্যমোঘমহিমামি নিরূপিতানি 
নোপম্পুশুনূহরিদাসমিবাস্থুরাঁণি ॥ ১৬ ॥ 

(ছে )বিভে!! যঃ অদত্ররাজগ্তবরধ্যরধমণ্ডলমণ্ডিতাহ্ন ভীম্মকর্ণগুরুশল্যচমুু মম অগ্রেচরঃ 
(ন্ট দৃশা রথযৃখপানাম্ আয়ুঃ মনাংসি উৎসাহাদিশক্তিং) সহঃ (বলম্) ওজঃ চ আচ্ছৎ।১৫। 

বন্দোঃযু প্রণিহিতং নৃহরিদাসম্ আম্ুরাঁণি ইব মা (মাং) গুরুভীম্মক নপগ ত্রিগর্তশল- 
সৈদ্ষববাহ্লিকাদ্যৈঃ নিরূপিতানি অমোঘমহিমানি অস্ত্াণি ন উপন্দৃশুঃ ॥ ১৬। 

[ শ্্রীধরস্বামী+। ] 

অনল! অনললা যে রাজন্যবর্ধ্যাস্তেষাং রথমণ্লৈ্মভান্গ ভীন্মাদীনাং চমুষু 
সারথিরূপেণ মমাগ্রেচরঃ সন্ হে বিভো! তেষাং রথযৃথপাঁনাম্ আঁয়ুরাদীনি যো 
দৃশা দৃ্ট্ব আচ্ছৎ হৃতবান্। মনাংসীত্যুৎসাহাদিশক্তিম্। সহে! বলম্। ওজঃ 
শস্ত্রারদ্িকৌশলম্ ॥ ১৫ ॥ 

ৃ [ চূর্ণিকা। ] 
তথ। কুরুযুদ্ধে যো মম সাঁর ি্ভৃতথা দৃষ্ট্যা পীর তেজো হৃতবান্॥১৫। 

[ শ্রীবিশ্বন।থচক্রবস্তী । ] 
অগ্রেচরঃ সাঁরধিরূপেণারে স্থিতঃ সন্ হে বিভো| টি রানির আধুঃ 

প্রারন্ধকর্মা ব্যসৌন্দধের্েণ ভী্মাদীনাং তেষাং, মনাংসি হ্বসাম্যজ্ঞাপনেন সহো৷ 
মনঃপাটবলক্ষণং যুদ্ধোৎসাহম্ ওজ ইন্দরিয়পাঁটবলক্ষণং শস্ত্াদিগ্রহণসামধধ্যং দৃশ। 
৮ আর হার ॥ ১৫॥ 

- িনি,লপ্রভৃত রাজস্বর্তগনের রথসমূহে বিমপ্ডিত তীক্ 
জো, কর ও শল্যাদির সৈম্মধ্যে সারথিরূপে আমার 

অগ্রবর্তী থাকিয়া দৃষ্টি বারা রথযৃথপতিগণের আয়ু, উৎসাহাদি- । 
রণ শক্তি, বন্দ ও শত্ত্রাদিফৌশল হরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ : ঢু 



 »ক্কং-৯৫ অং।] শ্রেসন্তাপবতম্ 1 ৫৫৯ 

মতো বৃতঃ কঈমতিনাতুদ ঈশ্বরো মে. 
যৎপাঁদপদ্মমভবাঁয় তজস্তি ভব্যাঁঃ1 

মাং শ্রান্তবাহমরয়ো রখিনো। ভুবিষ্ী. 
ন প্রাহরন্ যদস্ুতীবনিরস্তচিতাঃ ॥ ১৭ 

র্ধিনঃ অরয়ঃ যদ. বনিরন্তচিতাঃ (সন্তঃ) শ্রাস্তখাহং ভূষিষ্ঠং "ীং নপ্প্রাহরন্, 
অভবায় যৎপাদপন্মং ভভ্ভ্তি, আত্মদঃ (নঃ ঈশ্বর কমতিন] মে (ময়!) সৌত্যো বৃতঃ 1১৭। 

[প্রীধরস্বামী। 1. ও 

যস্ত দোঃষুভূজেযু ম! মাং প্রণিহিতং স্থাপিতং তেনৈব গুর্বাদিভারূপিতাঁনি 
প্রযুক্তানি অস্ত্রাণি ন স্পৃশস্তি শ্ম। গুরুর্োণছু। নপ্ত। ভূরিশ্রবাঃ। ত্রিগর্তঃ ভ্রিগর্ভ- 
দেশাধিপতিঃ স্ুশন্মী। শ? চশল্যঃ | সৈদ্ধবঃ বিদ্ধুদেশশীধিপতিঃ জয়দ্রথঃ। বাহলীকঃ 
শাস্তনোভ্রীতা ।প্মমোধেো মহিমা শেষাং তথাভূতান্যপি । মহিতাঁনীতি পাঠেহপি 
ম এবার্৫থঃ | গ্রতীকারাকবুণেহপ্যম্পর্শে দৃষ্টাস্তঃ 'নৃহরিদাসং প্রহলাদমিবেতি॥১৬ ॥ 

| [ চুর্মিক।।] 
' যস্ত প্রসাদাভেষামন্ত্রীণি মমাঙ্গং ন পন্পৃত্তঃ দৈত্যান্ত্াণ ভগবস্ত্তং যা 
৬ ॥ ১৬ ॥ নর 

[ ঞবিশ্বনাথচক্রবর্তী । ] 
, য়স্য রা যু ভুজেযু মা মাং প্রণিহিডং গন বি | গুর্কাদিভি- 
নিরূপিতানি প্রযুক্তানি অস্ত্রাণি ন স্পৃশান্ত ্ম। গুরুর্োণঃ | নপ্ত1 ভূরিশ্রবাঃ4 
ত্রিগর্ভঃ ত্রিগর্ভদেশাধিপতিঃ সুশর্খা । শলঃ শলাঃ। সৈন্ধবঃ সিদ্ধুদেশাধিপতিঃ 
জয়দ্রথঃ। বাহলীকঃ শাস্তনোত্রণত1। অঁমোঘমহিমানি মহিতাঁনি চেতি পাঠ্ঠ। 
প্রতীকারাকরতণহপ্যম্পর্শে দৃষ্টাস্তঃ ৃহরিদাসং প্রহলাদমিবেতি ॥ ১৬॥ 

. আমি ধাঁহার ভূজীশ্রয়ে সংস্থাপিত "ছিলাম বলিয়া অস্থর- 
গণ কর্তৃক প্রঘুক্ত অস্ত্র নকল যেরূপ নৃসংহগদাশয়ণপ্রহলাদের 
অঙ্গম্পর্শ করিতে পাঁরে নাই, ভীদ্ঘ, ভ্রোণ, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, 
ত্রিগর্তীধিপতি হশর্মা, শল্য, সিদ্ধুদেশাধিপ্তি জয়দ্রেথ ,ও 
শান্তনুদ্রাত। বাহলীক প্রভৃতি বীরগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত অমোঘ- 
মহিমান্বিত অস্ত্র সকলও তন্রপ আমার গাত্র স্পর্শ করিতে 
সমর্থ হয় নাই. হায়! সম্প্রতি ০০০১ 
বঞ্চিত হইয়াছি ! ॥ ১৬ ॥ 



চক ্রষভাগবতগ্। [১ কষ-১৫ন, চা 
, ন্াদ্যুাররুচিরন্মিতক-পতিভানি, ০ 
হে পার্থ হেহর্ছন সখে কুরুনন্দনেতি | 
সংজন্ি্তানি নরদেব "হদিস্পৃশানি 
স্মর্ভূলু'ঠত্তি-হৃদয়ং মম মাধিবন্ত 1 ১৮ ॥ 

(হে) নরদেখ! গাধবন্ত উদাররুচিরস্মিতশোভিতানি নম্মাণি তথ! 'হে পার্থ! হে অঞ্জন ! 
(হে) সথে। (হে) কুরুনন্দন। ইতি হৃদিম্পৃশানি সংজল্িতানি ম্ম্ঃ মম ই লুঠস্তি 
(লোঠয়ন্তি )। ঠা 

[ গ্ধরস্বমী |] 
স্বাপরাধমনুষ্মরন্ সস্তপ্যমাঁন আহ । সৌত্যে সাঁরথ্যে কুষতিন| মে ময় স 

বৃতঃ। কুমতিত্বমেবাহ আত্মষ্ক ইত্যাদিন। অভবায় মোক্ষায়। ভব্যাঃ শ্রেষ্ঠাঃ । 
শ্রাস্তাঃ বাহা অশ্বা যস্ত তং মাম্। জয়দ্রথবধে হি জলপানং বিন! অশ্বাঃ শাস্তাঁঃ 
ততো রথাদবতীর্ধ্য বাণৈতূ্বং ভিত্বা জলং সম্পা্দিতং ময়াঁ। তদা| যন্তাছছভাবেন 
নিরন্তচিত্ব। অরয়ে। ন প্রহ্থতবস্তঃ | স সৌত্যে বৃত হীতি কুমতিত্বম্॥ ১৭ ॥ " 

. [চুিক1 |] 
অহ! যৎপাঁদপদ্ধং ভক্তা ভজন্তি স ভগবান্ সারথ্যে ময়! বৃতঃ ॥ ১৭ ॥ 

ভিডি রা নারি ঠিক িউিিটি যত 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী । ] 

তথ্ধিরছেণ তদৈর্র্যস্বত্যা দাস্যভাবটস্যেবোদয়াঁৎ স্বাভাবিকস্য সধ্যভা- 

স্যাপলাঁপাৎ তৎকার্য্যসারথ্যাদিকমপরাধত্বেন নিশ্চিম্বন্ অনুতপ্যমান আহ & 
সৌচত্য সারথ্যে। অভবাঁয় মোক্ষায় ভব্য। ভজস্তি অহত্বভব্যস্তমেব ভজনমকা রয়ম্। 
এতাঁবদপরাধবত্যপি মগ্নি তস্য দয়াং শৃণৃত্যাহ। শ্রাস্তা বাহা অশ্বা যস্য তং মাং 

রাজন ! আমি অত্যন্ত মন্দমতি! শ্রেষ্ঠ পুরুষ সকল 
মুক্তির নিমিত বাহার পাঁদ্রপদ্ম ভজন! করেন, সেই আত্মপ্রদ 
ঈশ্বরকে আমি সারধ্য কর্মে বরণ করিয়াছিলাম! জয়দ্রেখ-বধের 
দিন আমার রথের অশ্ব সকল শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত হইলে, আমি 
রগ হইতে. খাবতরণ করিয়া ভূমিতলে দণ্ডায়মান ছিলাম । 
রখাক্বোহী শক্রগণ তখন অনায়াসেই আমার প্রতি অন্ত্রক্ষেপ 
করিতে রত কিন্ত কেবল সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 

ইন্ডাহার।নিরস্তচিত হইয়! আমাকে স্যা্তরপ্রহার করে ' 

সা 



রঙ ক 

২স্কং--১৫অং।]  : শ্রীমন্তাগবতষ। ৫৬৯ 

শষ্যাপনাটনবিকখনভোজনাদি- . 
- ঘ্বৈক্যাদ্বয়স্ত খতবানিতি বিগ্রলন্ধঃ। 

সখুযুঃ সখেব পি্তৃবৎ তনয়স্য সর্ববং 

সেহে মহান্ মহিতয় কুমতেরঘং মে ॥ ১৯ ॥ 
শয্যা সদাটননিকখনতোজনীদিযু এক্যা (হেতো: কদাচিৎ ) “বয়! (ত্বমূ) খতবান্। 

ইতি (ময়।) বিপ্রলন্ধঃ (তিরস্কতঃ অপি) মহান্ ( বঃ) মহিতয়া সখা ইব সখ্যুঃ পিতৃষৎ 

*নয়স্ত কুমতেঃ মে মর্ধম্ অঘং সেহে ॥ ১৯॥ 

[শ্রীধরত্বানী।] 
হে নরদেব। উদ্ারং গভীরং কুটিরং যৎ স্মিতং তেন শোভিভাঁনি নর্শানি 

গরিহাসবাক্যানি তথ! কায প্রস্তাবেষু হে পার্থেত্যাদীনি খধুর'ণি সংজঙ্লিতাঁনি 
চ হৃদিস্পৃশানি মনোজ্ঞানি | মাঁধবন্ত যান্যেতানি তানীদানীং ম্মতূর্মম হৃদয়ং 
লুঠস্তি ক্ষোভয়ন্তি ! ণিজভাঁব আর্ষঃ ॥ ১৮ ॥ 

[চুিক। |] 
হে ধর্মরাজ মাধবস্ত ্র্জনেত্যািনভাষণনি অর্ূর্মে হদয়ং ক্ষোভ- 

যন্তি ॥ ১৮ পি 

[শ্রীবিখনাথচত্রবর্ী |] 

জয়দ্রথবধে হি জলপানং বিন! অশ্বাঃ শ্রাজাঃ ততো রথাদবতীর্যয বাণৈভ বং ভিত্বা 
জলং সম্পাদিতং ময় তা যস্যান্গভাবেন নিরন্তচিত্তা অরয়ে! ন।. শাহরন্ ॥ ১৭ ॥ 

মধুরাক্ষরত্বাৎ হদিষ্পৃশানি লুঠস্তি লোঠয়স্তি ণিজভাব আর্ষং ॥ ১৮ ॥ * 
পাশ পাশা? শাটার শিপ 

নরদেব! শ্রীকৃষের গম্ভীর কথচ রুচির ও মন্দ হস দ্বারা দ্বার! 
স্থশোভিত পরিহীস-সুচক বাক্য সকল এবং কার্য প্রস্তাব- 
কালীন, «হে পার্থ ! হে অর্জুন ! হে খে! হে কুরুনন্দন ! 
ইত্যাদি মনোজ্ঞ সম্ভাষণ সকল এক্ষণে স্মৃতিপথে সমারূঢু 
হইয়। আমার হৃদয়কে ক্ষোভিত করিতেছে ॥ ১৮॥ 

শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, .মিজগুণের শ্লাঘা৷ ও ভোজন 
প্রভৃতি যাবদীয় কার্ধ্যই আমাদিগের একত্রই সম্পাদিত 
হুইত'। যদ্দি কখন উহা'র ব্যতিচার দেখিতাঁম, আমি তখনই 
বেয়স্ত ! তুমি কি সত্যনিষ্ঠ! এইরূপ বক্রোক্তিতে তাহাকে 

৭১ 



৫৬২ ভ্ীমনাগবতম্। [ ১ স্কং--১৫ অং। 
সদ চরকে রর কেক ্্কম্কুন্র সি রস ভি ৫৯ বস্তি পপ, ঠা রাইড চি সর রস সি এপি এলি এসি কত, জাকির ২৫ ৭ 6৯ উর জট রসটা রি লি সা সত সার রা সি প্রি 

সোহহং নৃপেক্্র রহিতঃ পুর যোভমেন 
সখ্য প্রিয়েণ হৃদ! হৃদয়েন শুন্য | 
অধ্বন্যুরুক্রমপরিগ্রহমঙ্গ রক্ষন " 

গোপৈরসন্ভির্বলেব বিনিঁজিতোহন্মি | ২০ ॥ 
(ছে) নৃগেত্ত্র! সঃ অহং সথ্য। প্রিয়েণ স্হাদ। ( তেন) পুরুষোতমেন রহিতঃ ( অঃ), 

হৃদয়েন শৃন্যঃ (অস্মি)। অঙ্গ! অধ্বনি উক্ক্রমপরিগ্রহং রক্ষন অবল! ইব অসস্ভি: গোপৈঃ 
বিনিজ্ভিতঃ আম্মি! ॥ ২০॥ 

রঁ [ শ্রীধরস্বামী |] 

বিকখনং স্বগুণশ্ন।ঘনম্। 'শধ্যাঙ্গিধু বক্যাৎ অব্যতিরেকাদ্ধেতোঃ কদাচিৎ 
ব্যভিচধরং দুষ্ট হে বয়স্ত খতবান্ সত্যযুক্তত্বম্ ইতি বক্রোক্ত্যা বিপ্রলব্বস্তির- 
স্বৃতৌহপি। খভূমানিতি পাঠে খভবে। দেবাঁঃ সেবকাঃ সস্তি যস্ত অসৌ মহাঁনপি 
ময়। বয়স্ত ইতি মত বিপ্রলন্ন্তিরস্কৃত ইত্যর্থঃ। খতমানিতি পাঠে বত্বভাব 
আর্যঃ। মে অঘম্ অপরাধম্ অনহত।, মহিতয়! মহত্বেন। মহামহিতয়েতি 
পাঠে একপদে অতিমহত্বেনেত্যর্থঃ। সখ্যুরঘং সখেব। তনয়স্তাঘং পিতেব ॥১৯॥ 

[ চুণিক1 1] 
কিঞ্চ শধ্যাসনাটনবিকখনভোজনাদিষু এক্যাদ্ধেতোঃ কদাচিদ্ব্যভিচাঁরং 

ৃষ্টা হে ঝ্মন্ত সত্যযুক্তত্বমসীতি বক্রোক্ত্যা তিরস্কৃতোহপি সখ্যুঃ সথেব.পিতৃবৎ 
পুত্রস্ত মেহপরাধং যঃ সেছে তেন পুরুষোভমেনাহং বঞ্চিতঃ ॥ ১৯ ॥ 

ঢু ূ [ শ্রীবিখনাখচক্রবর্তী | ] 

 শ্রক্যাৎ পরম্পরপ্রাণৈক্যাদৃতবাংস্বমেব সত্যবাদীতি বক্রোক্ত্যা! বিপ্রলন্ধ- 
স্তিরস্কতোহপি । খভূমানিতি পাঠে খুভবে দ্বেবাঃ সেবকাঃ সস্তি যস্য অসাবপি 
তিরস্কৃতঃ [ তদ্দপি মহিতয় শ্বমহত্বেন ॥ ১৯ ॥ 

তিরস্কার করিতাঁম। কিন্তু সখা যেরূপ সখার এবং পিতা 
যেরূপ পুত্রের অপরাধ সহ্য করেন, তিনিও তন্রপ নিজ- 
মহিমায় আমার সকল অপরাধই সহ্য করিতেন। আমি 

. অত্যন্ত কুমতি হইলেও গ্লেই দেবগণেরও পুজ্য ভগবান 
আমার কোন অপরাঁধই গ্রহণ করিতেন না| ১৯॥ 

নৃপেন্দ্র ! সেই সখা, সেই হৃহ্ৃত, সেই প্রিয় পুরুধোত্ম 
আমাকে পরিত্যাগ করিয়। গিয়াছেন ! আমার হৃদয় তাহার 



মং স্কং-৮১৫ তাং ॥] জীমভাগবত্ ] 

পাপা উদাস ৬৩ পাপী 

[ জধ্াী ॥] 

্বয়াশস্কিতং পরা্জয়ঞ্চ প্রাপ্তোইহমিত্যাহ। তেন সধ্য। রহিতঃ অতো 
হৃদয়েন শুন্যঃ| অঙ্গ হেরালন্। উরক্রমস্ত পরিগ্রহং যোড়শফহঅন্ত্রীণক্ষণম্। 
অসভির্নাচঃ | অবলা যোষের ॥ ২০ ॥ 

[ চুর্িক1।] রি 
কিঞ্চ পথি শ্রীকৃষ্ণ ্ীমমূহং রক্ষন্ গোপৈজ্জিতোখুশ্মি ॥ ২০ | 

[ শীজীলগো স্বামী | ] 

সোহহমিত্যেকাদশক্রমব্যাধ্যারাং ত্বং তু মন্ধর্শমাস্থাঁয়েত্যাদৌ রাঁজন্ পর- 
স্যেত্যাদৌ মায়িকলীলাময়তেনৈবেতি দরশয়িস্যতে। ব্রহ্গপুরাণপ্া্রৈবার্থে ষ্টাৎ- 
'পর্যযমবগম্যতে । অজ্ঞুনং গ্রতি ব্যাসবচনম্ যথা- তত ত্বয়। ন হি কর্তব্যঃ 
শোকোহর্োহপি হি পাগ্বং। কেনাপ্যথিলন'থেন সর্ব তছুপসংহ্বতমিতি। 
অখিলঃ পূর্ণ এব নাথঃ পতিঃ কৃষ্চস্বেন তৎ সর্ব ম্বপ্রিয়াবন্দম উপ নিকট এব 
মম্যক্প্রকারেণ হতম্ অজ্জুনাৎ সকাশাৎ গধীতমিত্যে ব্যাখেয়ম্ ॥ ২০ ॥ 
২১॥ ২২ ॥২৩॥ 

[ শ্রীবিশ্বন।থচক্রবর্ত । | 
্বয়াশঙ্কিতং পরাজয়ঞচ শ্রাপ্তোহম্তীত্যাহ। তেন সখ্য? রহিতঃ অতো হৃদয়েন 

মনস৷. শূন্তঃ মৃচ্ছিতপ্রায় ইত্যর্থঃ। -উরুক্রমন্ত পরিগ্র্ং যোড়শসহজ্্রীক্ষণম্ 
অসন্ভিনীটি বস্ততন্ত ন বিদ্যন্তে সন্তো৷ যেভ্যন্তৈর্াং পৃথথীং দ্যাঞ্চ পাস্ভীতি তৈঃ 
গোপজাতিত্বাচ্চ গোপৈঃ তাঃ শ্বপ্রেষস রপ্রকটপ্রকাশে গ্রবেশনার্ঘ*ততুন্বপেণ 
'ভগবতৈব, তাঁসামাকর্ষণাৎ। ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যমিত্টাদৌ কাঁময়*মহ 
এতস্তেত্যনেন ব্রজস্ত্িয়ো যদ্বাগ্ুস্তি পুলিন্দন্তূণবীরুধঃ। গাবশ্চারয়তো! গোপাঃ 
পাদম্পর্শং মহাত্মনঃ॥ ইতি তাসাং বাক্যের ্রজনত্রবাঞ্ছিত এব ভগবৎঘ্বরূপঃ তাাং 
মনোরথো২বগতঃ | অন্যথা তাসাং ভগবছুপভুক্তদেহানাং সাক্ষাললক্ীরূপাণাং 
নীচম্পর্শে সদ্য এবাস্তর্ধানং স্তাদিত্যতঃ প্রকাশাস্তরেণ তাসাং ব্রজস্্ীত্বগ্রার্চি- 
রিতি জ্ঞেয়ম্। বিষুপুরাঁপত্রহ্ষপুরাণয়োরপ্যত্রৈবার্থে তাৎপর্ধ্যমবগ্নম্যতে। যথা 
তত্র তত্রার্জুনং প্রতি ব্যাস্বচনম্। এবং তন্ত মু্নঃ শাপাদষ্টাবক্রসা কেশবমূ। 
ভর্ভারং প্রাপ্য ত1 যাঁত দন্যহস্ত! বরাঙ্গনাঃ ॥ ইতি। পুর! দেব্যোহষ্টাবক্রযুনিং 

বিরহে শুন্যময় হইয়াছে ! রাজন! অধিক আর কি বলিব! 
তাহার পরিগ্রহবর্গের রক্ষায় নিযুক্ত হইয়া আগমন-:কালে 
আমি 'পথিমধ্যে অতিনীচ গোঁপগণ কর্তৃক অবলার যায় 
পরাজিত হইয়াছি! ॥ ২০ ॥ 



৫৩৪ | ীমস্ভাগবতমূ। , [১ স্কংশ১৫ অং” 
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তদৈ ধনুস্ত ইযবঃ স'রথে! হয়ান্ে 
সোহহং রথী নৃপতয়ে! যত আনমস্তি। 
সর্ধবং ক্ষণেন তদভূদসদীশরিক্তং 

তন্মন্ হুতং কুহকরাদ্ধমিবৌপ্তমুষ্যাম্ ॥ ২১'| 
তৎ বৈ ধনু, তে ইফবঃ, সঃ রথঃ, তে হয়াঁঃ, সঃ অহং রথী, ঘতঃ ( যেভ্যঃ ) নৃপতয়ঃ 

আনমস্তি তৎ সর্ধবস্ ঈশরিক্তং (সৎ) ক্ষণেন ভন্মন্-( ভম্মনি ) হতম্ (ইব) কুহকরাদ্ধম্ (ইব) 
উধ্যাম্ উপ্তম ইব অসৎ অভূৎ ॥ ২১ ॥ ৃ 

[রবিন ধচজবর্ী। টি . 

তত্ব! বিষুর্বঃ পতি্ভবিষাতীতি তন্মাদ্বরং প্রাপ্য তদঙ্গবক্রিমদর্শনোথাছ্পহাঁসা- 
দস্্যুহস্তা ভবিষ্যথ ইত্যভিশাপঞ্চ প্রাপ্য পুনঃপ্রসা্দিতাচ্চ তন্মাচ্ছাপাস্তধ 
গ্রাপুরতো। ভর্তারং প্রাপ্য দস্থ্যহস্তং গতা৷ ইতি মুনেঃ শাপপ্রসাদয়োরমোঘ- 
্বাদদন্্যহস্তগতত্বং ভর্ভূঃ প্রান্তিশ্চ তাসাং তন্ত্রেণেবাভৃৎ শ্বভর্তৃঃ কৃব্ণস্যৈব 
দ্ন্যুরূপত্বাৎ অতশ্তত্রৈব পুনর্বচনাস্তরঞ্চ যথা । তৎ ত্বয়া নহি কর্তব্ঃ শোকো- 
হল্পোহপি হি পাগ্ুব। তেনাপ্যখিলনাথেন সর্ধং তছুপসংহৃতমিতি ॥। অখিলঃ 
পুর্ণ এব নাথঃ পতিঃ কে্তস্তেন তত সর্ধং শ্বপ্রিয়াবৃন্দম্.উপ নিকট এব সম্যক্- 
প্রকারেণ হৃতম্ অঙ্জুনাৎ সকাশাৎ গৃহীতমিত্যেব ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ২০ ॥ 

মহ'রোজ ! আমার সেই গাঁণ্ীব ধনু, সেই অরাতি-নিযুদন 
বাঁণ সকল, সেই অগ্নিদ্ভ কপিধ্বজ রথ ও সেই স্কশ্্রীবাঁদি 
অশ্বগণ, সকলই রহিয়াছে, এবং আমিও সেই সংগ্রাম-বিজয়ী 
রথী রহিয়াঁছি; যে সকল কাঁরণে নৃপতি-নিকর আঁমাঁর নিকট 
মস্তক অবনত করিত, এক শ্রীকৃষ্ণের অভাবে ক্ষণকালের মধ্যে 
সে সকলই মিথ্যা হইয়া! গিয়াছে । ভন্মে আহুতি যেরূপ 
মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াও কোনি কার্য্যকর হয় 
না, মায়াবী (বাঁজীকর ) প্রীতিযুক্ত হুইয়! প্রদান করিলেও 
তাহার নিকট হইতে লব্ববস্ত যেরূপ কোন প্রয়োজনই 
সাধন.করে না এবং উষর ভূমিতে সম্যক্ কর্ষণ পুরঃসর উপ্ত 
বীজও যেরূপ কোন ফলই প্রসব করে না, তদ্রুপ এক্ষণে 
এক শ্রীরুষ্ণ-বিরহে সকলই নিক্ষল হুইয়। গিয়াছে! ॥ ২১॥ 
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। রাজং গজব স্থহৃদাং নঃ সুহৎ্পুরে । - 
বিপ্রশাপবিমূঢ়ানাং নিদ্বতাং মুদ্রিভিয়িথঃ ॥ ২২ ॥ 
বাঁরুণীং মদিরাং পীত্বা মদোন্মথিতচেতসামৃ। 
অজানতামিবান্যোন্যং চতুঃপৃ্ধাবশেষিতাঁঃ ॥ ২৩1 

(হে) রাজন! হুহৎপুরে ত্বয়! অনুপৃষ্টানাং বিপ্রশীপবিমুড়ানাং মুষ্লিভিঃ মিথ [নদ্বতাঁং 

বারুণীং মদদিরাং পা মে ম্মথিতচেতসাম্ অগন্াস্যম্ অজীনতাম্*ইব নঃ ( অন্মাকস্) সুহদাং 
চতুঃপঞ্চ অবশেষিতাঃ ॥ ২২॥ ২৩॥ 

পাপ, সী ০ সপ বা পপ ০ থপ পপ সস পাপ 

| শ্রীধরম্থামী |) 

শরীকুষ্ণবিয়োগ এবাত্র ০ ভুঃ নান্ত ইত্যাহ তদ্বৈ ইতি। যতো যেভ্যঃ। 
ঈশেন রিক্তং শৃন্ম্। অসৎ কার্ধ্যাক্ষমম্। সনন্ত্রবিধানৈরপি ভস্মনি ছতমিব। 
ভন্মন্নিতি লুপ্তসপ্তম্যন্তং পদম্। অতিপ্রীতাদপি কুহকাম্মীয়াবিনঃ সকাশীৎরাদ্ধং 
লব্ষং যথা । সম্যক্কর্ষণাদিনাপি উরভূমৌ উপ্তং বীমিব ॥ ২১ ॥ 

[ চূর্ণিক। ।] 

সোইহং রথী তদেব ধন্থুঃ তে চ শরাঃ স এব রথঃ ধত এব হয়াঃ এতৎ 
সর্ববং যদ্দিয়োগাপ্ম্মনি হুতমিব ব্যর্থমভূৎ্ ॥ ২১ ॥ 
টির ররর রানে 

[ শ্রীবিশ্বনাথচকরবর্তাঁ |] " 

্রককষ্ণবিয়োগ এবাত্র হেতুর্মান্ত ইত্যাহ তদিতি। যতো নিগ 
হেতুভ্যো মাম্ আনমস্তি তত সর্বম্ ঈশেন রিক্রমসৎ কার্য্যাক্ষমম্। ভম্মনি 
হুতমিতি নিক্ষলত্বে কুহকান্মায়াবিনঃ সকাশাৎ রাদ্ধং আপ িতযবনতৃতথে 
উষ্যাম্ উরতৃমৌ উপ্তমিতি নশদবস্থত্ব দৃষ্টান্ত; ॥ ২১॥ ২২। 

রাজন ! আপনি দ্বারকাপুরীর স্থহ্ৃদ্বর্গের বার্ড লিভার 
করিলেন; কিন্তু আমি তীহাদিগের কথ! আর কি বলিব ! 
তাহারা বিপ্রশাপে বিমুঢ় ও অন্মময়ী-বারুণী-পানে মদোম্মথিত-- 
চিত হইয়! অজ্ঞানের ন্যায় পরস্পর যেন পরস্পরকে চিনিতে 
না পারিয়াই এরকানামক-তৃণমুষ্টি দ্বারা পরস্পর পরষ্পরেয় 
আঘাতে প্রায় সকলেই নিহত হইয়াছেন, চারি পাঁচ জন... 

মাত্র অবশিষ্ট আছে ॥ ২২॥ ২৩। ? 



(৫৬৬০ পভাগবতন্। . [১ 
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 প্রায়েণৈতস্তগবত ঈশ্বরস্য বিচেট্িতমূ » 
মিথে। নিত্বস্তি ভূতানি ভাবয়স্তি চ যশ্মিথঃ ॥ ২৪ ॥ 

প্রায্নেণ এতৎ ভঙ্গবতঃ ঈঙবরস্ত চিনি যৎ মিখং তৃতানি নিম্বত্তি মিথঃ ভাবয়স্তি 

চ॥২৪॥ 

[শ্রীধরস্বামী।] 

সুহতপুরে তয়া পৃষ্ঠানাং নঃ জুহদাং মধ্যে চত্বারঃ পঞ্চ ব। অবশেধিতা; | 

তঞ্জ হেতুঃ বিগ্রশাপেত্যাদি ॥ ২২॥ 
বাকণীমন্ময়ীম্। অজানতামিবান্তেন্যম্ এরকামুষ্টিতিনিদ্রতাঁম্ ॥ ২৩ ॥ 
অবশেধিত1 ইত্যনেনোক্তং হেতুকর্তারমাহ প্রায়েণেতি ভ্রিভিঃ | ভাবর্তি 

পালয়স্তি ॥ ২৪ ॥ 

[ চুণিক।] 

হে রাজন ত্বয়] ক্ষেমং পৃষ্টানাঁং সুহৃদাং মদ্যপ্রাশনেন মত্ানাঁং মধ্যে চতুঃ 
পঞ্ধাবশিষ্টাঃ সন্তি ॥ ২২॥ ২৩॥ 

প্রায়েণেদং ভগবতো বিচেষ্টিতম্ ॥ ২৪ ॥ 

[ঞ্রজীবগোস্বামী |] 

প্রাঁয়েণেতি। ছুঃখোক্জিরিয়ং তাদৃশলীলাদৃষ্ট্যন্থলারেণৈব ॥ ২৪ ॥ ২৫॥ 

[শ্রীবিশ্বনাধচত্রবর্তা । ] 

এরকা মুষ্িভিন্মিথো নিদ্বতাং লুহৃদাং মধ্যে চত্বারঃ পঞ্চ বা অবশেধিতাঁঃ॥২৩॥ 
কেনাবশেধিত। ইত্যপেক্ষায়ামাহ্ প্রায়েণেতি।. এতদ্যহ্কুলসংহরণঁম্। 

প্রায়গ্রহণং" €লাকোক্তিরীত্যৈব ন তু সিদ্ধাস্তরীত্যেত্যাহ মিথ ইতি। যত যতে| 
নিমিত্ততৃতান্তাবয়স্তি পালয়ন্তি ॥ ২৪ ॥ 

এইরূপ ঘটন! প্রায় ঈশ্বরের ইচ্ছাঁতেই হইয়া থাকে । 
সকল যে পরস্পর পরস্পরকে বিনাঁশ করে বা পালন 

. করিয়! থাকে, সে বিষয়ে ঈশ্বরই কারণ তীহাঁকে নিমিত্ত. 
& করিয়াই সংসার চলিতেছে ॥ ২৪ ॥ 

্ কে 



১স্কং₹-১৫ অং]  জ্রীমগাগবতঙ্থ। 
টিপি স্টি সস লৌি লো সত ট্ কে কক কাস তিতিি 

জলোৌকসাঁং জলে যছ্ম্বহান্তোহদস্ত্যণীয়সঃ | 
দুর্বলাঁন্ বলিনো রাজন্মহীন্তে! বলিনে। মিথঃ ॥ ২৫ ॥ 
এবং বলিষ্ৈর্যদ্রভির্মহন্তিরিতরাঁন্ বিভুঃ 
যদুন্ ষদ্রভিরন্যোন্যং ভঁভারান্ সংজহাঁর হু ॥ ২৬ ॥* 

(হে), রাজন! জলে জলৌকসাং (যাদসাং মধ্যে) মহাস্তঃ অশীয়লঃ (অপুতরান্) 
অদস্তি, বলিনঃ হুর্বল(ন্ ( তক্ষয়ন্তি ; যে) ষহাঁস্তঃ (সেচ) লিপঃ (তে) মিধঃ (ক্অন্তোন্তং 

ভক্ষয়ন্তি ) যদ্ঘৎ (থা) ॥ ২৫॥ 

এবং বিভূঃ বলিষ্টেঃ মহপ্ভিঃ যদ্রুতিঃ ইতর।ন্ (হত্ব।) যছাতঃ (এব) যদুন্ জন্ঠোন্যং 

(হস্ব1) ভূ্ভারন্ সংজহার হ। ২৬॥ 
সস পপ 

[ ভ্ীধরম্বামী।] 

জলোৌকরসাঁং মানাং : মধ্যে মহাস্তঃ স্থুলাঃ অনীয়সঃ হস্মান্ যখ। 
ভক্ষয়ন্তি ॥ ২৫ ॥ 

ভুবো ভারভূতাঁন্ যদূন্ সংহৃতবান্॥ ২৬ ॥ 

| চুণিক1 | ] 
ষণা মহাস্তে! জলচরাঃ ক্ষুদ্রান্ ভক্ষয়স্তি ॥ ২৫॥ 
তথ! বলিট্ষটর্যহুভিরিতরান্ যদুন্ সংহত্য ভূভারং সংজহার ॥ হি * 

টি 

[ গ্রীবিশ্বনাথচত্রবত্তাঁ । ] পু 

জলৌকসাঁং মতস্যাঁদীনাং মধ্যে মহাস্তঃ স্থুলাঃ অণীয়সঃ হক্মান্ যঞ্ধ1! তক্ষ 
যস্তি। বলিনস্তল্যবলাস্ত মিথঃ পরস্পরমেব যে যান্ শরু,বন্তীত্যর্থ: ॥ ২৫ ॥ : 

, দ্বাজন ! এই সংলারে যেরূপু জলে বৃহৎ জলজন্ত, ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র জলজন্তকে এবং সবল ও হুূর্ব্বলের্ মধ্যে বলঝান রাণী, | 
দুর্বল প্রাণীকে ধরিয়। ভক্ষণ করে ; ও তুল্যবল প্রাণী সকল 
পরস্পর যে যাহার উপর বলপ্রয়োগে সমর্থ হয়, সে তাহাকে 
পরাজয় পূর্বক সংহাঁর করে ॥ ২৫ ॥ . .. 

তক্জরপ -বিভু ভগবান মহৎ ও বলিষ্ঠ যাঁদবগণ ছারা' 
'্বীনবল যাদবগণকে, এবং সমবল যাঁদবগ্রণকে পরস্পর দ্বারখ | 
সংহা'র পুর্ববক পৃথিবীর ভারাপনয়ন করিয়াছেন'॥ ২৬॥ £ 



৫৬৮ মস্তাগবতম্। . [১১৫ অং 

দেশকালার্থযুক্তানি হুত্াপোৌঁপশমানি চ।” 

হরস্তি-প্মরতশ্চিভ্ং গোবিন্দীভিহিতানি মে ॥ ২৭॥ 
দেশকালার্থযুক্তানি হৃত্তাপোপশমানি চ গোবিন্াভিহিতামি ল্মরতঃ মে (মম) চিত্তং 

হরস্তি ॥.২৭ | 

্ব্ল |] 

অতঃ পরং বক্তৃং ন শরোধীতি হুচযুয্লাহ। দেশকালোচিতার্থঘুত্তখঠনি মনঃ- 
পীড়োপশমনকরাণি চ গোবিন্স্ত বচনানি শ্মরতে। মম চিত্বং হরস্তি আক- 
য়ন্তি ॥ ২৭॥ . 

[ চুণিকা। ] 

অতঃ পরং বক্তৃং ন শকোমীতি হুচয়ম্াহ মনঃশাস্তিকরাণি ভগবদাক্যাঁনি 
স্মরতঃ যে চিতমাকর্ষস্তি ॥ ২৭ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী 1] 

এযামধার্দ্িকত্বেন ভারত্বং চ ভূভাররাজপৃতন! রা উনি 
পরিহরিষ্যতে ॥ ২৬ ॥ ২৭॥ 

€ 
 শ্রাবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 

ভূভারান্ ভূভারভূতাঁন্ যদূন্ সংজহার ইত্যর্জুনাদীন্ প্রতি ভগবতা তল্লীলায়া- 
স্তখৈব 'প্রত্যায়িতত্বাৎ। ততকারণং তত্রেব একাদশান্তে ব্যক্তীভবিষ্যতি | 
কিঞ্চ তদপি ভূভারভূতান্ যদুনিত্যর্জনোক্ত্য ন তু ভুবোহলঙ্কারভূতান্ যদুন্ 
তন্নিত্যপ্রিকরানিত্যর্থন্ুপলভ্যত এব। নারী খন্বলঙ্কারাণাং ভারং ভারং ন 
মন্যতে ধখ! তৃখৈব ভূমিত্যপরিকরাণাং যদুনাম্। যে তু দেবান্তত্ৈব যছুঘংশীব- 
তারেণ প্রবিশ্টোড্তীস্তেষামপি রজন্তমোরহিতানাং ভারত্বেন বক্তুমন্চিতানামপি 
্বস্বপদপ্রতব্পণায় তন্মিষেণৈবোপসংহারার্থম অষ্টাশাক্ষৌহিণিকে! মদংশৈরান্তে 
বলং ছুবিষহ্ং যদৃনামৃত্যুক্তবতা৷ ভগরত। ভাঁরত্বারোপঃ কতঃ ॥ ২৬॥ 

অতঃ পরং বক্তুং ন শরোমি ত্বমপি কিঞ্চিম্মা পৃচ্ছেত্যাহ দেশেতি। যন্মিন্ 
দেশে যন্মিন্ ব! কালে যন্মিন্ বা অর্থে যুক্তানি সমুচিতানি যাঁনি যানি গোবিন্দ- 
দ্যাভিহিতানি বচনানি তানি স্মরতো মম হদয়ং হরস্তি লুষ্পত্তি ॥ ২৭ ॥ 

' মহারাজ! আমি অতঃপর আর কিছুই বলিতে পারি- 
তেছি না। গোবিন্দের সেই দেশ-কালোপযুক্ত; অর্থ-বিশিষ, 
হৃদয়ের তাপোঁপশমন বাক্য সকল স্মৃতিপথে আরূঢ হইয়া ) 

ঢ আমার চিতকে একবারে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে !॥২৭॥ 1 
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০০০৬ শ্রীমন্ভাগবতমূ। . ৫৬৯ 
প্িপাসীসিসসিত বিলাপ লিল 

এধং চিন্তয়তে৷ জিষ্োঃ কৃঙ্চপাদসরোরুহমৃ। 

সৌহার্দেনাতিগাটেন শাস্তাসীদ্বিমল! মতিঃ॥ ২৮॥ 
বাহুদেবাজ্ধ্যচুধ্যানপরিবৃংহিতরংহসা । | 
ভক্ত্য। নির্মথিতাঁশেবকষাঁয়ধিষণৌঁহঙ্ভুনঃ ॥ ২৯ | 

(হত উবাচ ।) এবম্ অতিগাঁড়েন সোৌহার্দেন কৃষ্ণপাদসরোরুহ চিচ্গয়তঃ জিষ্োঃ মস্চিঃ 

শান্ত! বিমল! (চ) তাঃনীৎ ॥২৮॥ রী 

বানছছদেবাজ্বনুধ্যানপরিবুংহিতরংহহা ভক্ত! নির্মখিত'শেষকষায়ধিষণঃ অর্ঞুনঃ ॥ ২৯ ॥ 

| গ্রীধরন্স।মী। 

এবমিতি স্থশ্চোন্তিঃ। অতিদৃত়েন স্নেহেন চিন্তয়তো মতিঃ শাস্তা বিশোকা 
বিমল! বিরক্ত! চাসীত ॥ ২৮ ॥ 

[ চুণিক1। ] 
এবং ভগবত: পাদপল্সং স্মরতোইজ্জ্ুনস্ত মতিঃ শাস্তাসীৎ ॥ ২৮ ॥ 

[শ্রীজীবগোক্বামী | ] ৪ 

এবমিতি | শান্তা চেতসি চক্ষুষীব ভগবদাবি9ভাঁবেন ছু-খরহিতা । “অতএব 
বিমলা তদ্ৃত্তিভূতা! যে কালুষ্যবিশেষাস্ম্তরপি রিতা ॥ ২৮॥ "  * 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তীঁ। ] 

মতিন্তদ্বিরহসন্তপ্তাপি শান্ত! ১৯৮ রি ঞেতন 
নির্ধাপিতদাঁহত্বাৎ শীতলেত্যর্থঃ। অতএব বিমল! অস্টৈধ্যলক্ষণমাণিস্থমপি 
তস্য বিগপ্তমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ 

রা 

_ (সৃত বলিলেন, মুনিপুক্গব!) এই প্রকারে প্রা সৌহারদ 
সহকারে প্রীকৃষ্ণের পাঁদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে অর্জনের 
চিত শোকশৃন্ত ও বৈরাগ্য-সম্পন্ন হইল ॥ ২৮.॥ 

.. অর্জন ভগবান বাস্থদেবের পাঁদপঘ্মের অনুধ্যানে অভি- 
নিবিষ্ট হইলে, তীহাঁর স্বাভাবিকী ভক্তির বেগ সমধিক: 
প্রবল'হইয় উঠিল; এবং তদ্দারা কামাদি-কষায় সকলের 
বিনাশে তাহার ুদ্ধিও উত্রিক্ত হইল ॥ ২৯॥. 

প্ 
৪8 
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নীতং ভগবত! জ্ঞানং যত্তৎ সংগ্রামমুদ্ধনি | 

কালকর্মতমোরুদ্বং পুনরধ্যগমদ্বিভূঃ ॥ ৩০ ॥ 
বিভুঃ ( অর্জুন: ) সংগ্রীষমূর্ধনি ভগবত! যৎক্্ানং গীনং কাঁজকর্মডমো র্ধং তৎ পুন: 

অধ্যগযৎ ॥ ৩৯ ॥ র 

[শীধরন্বামী।] 

মতিবৈমল্যফলমাঁহ। বাস্থদেবাজ্য,নুধ্যানেন পরিবুংহিতং রংহে। বেগে! 
যস্তাঃ তয়। নির্মথিতা উন্মুলিতাঃ অশেষাঃ কষায়াঁঃ কামাদয়ে! যস্তাঃ সা ধিষণ। 
বুদ্ধিরবন্ত সঃ জ্ঞানং পুনরধ্যগমদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ২৯ ॥ 

কালেন কর্মভিস্তমসা ভোগাভিনিবেশেন চ ক্ুদ্ধম আবৃতং সৎ পুনঃ 
গ্রাপ ॥ ৩০ ॥ 

র [ চূর্ণিকা। ] 

ততঃ বাঁন্রদেবচরণচিন্তষা নষ্টবিষয়বাসনোহজ্ঞুনঃ কুরুযুদ্ধে ভগবদুক্তং 
গীতোক্তজ্ঞানং পুনঃ প্রাপ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী |] 

বাহ্ুদবেতি। পূর্ববনৈব বিবরণমিদং পদ্যদ্বয়ম। তত্রান্িধ্যানং পূর্বোক্তা 
চিত্তৈব । কষায়ঃ পূর্বোক্তং মলমেব ॥ ২৯। 

গীতং “মামেবৈষ্যসীত্যন্তম। কালে! ভগবল্লীলেচ্ছাময়ঃ। কর্ম তলীল।। 
তমস্তল্লীলাবেশেন' তদননুসন্ধানম্। অধ্যগমৎ্ তন্মহাঁবিচ্ছেদস্ত তস্তান্তেপি 
তথা তৎপ্রাপ্ডেঃ পুনর্যামেবৈষ্যসীত্যেতদ্বাক্যং যথা রত্বেনাম্ুভূতবান্ ॥ ৩০ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনীথচক্রবর্তা । ] 

নন কামাদয়ঃ কষায়া অপি মলশবেনোচ্যস্তে সত্যম্। অর্জুনস্ত ভগবন্নিত্য- 
পরিকরত্বেন' সাক্ষান্নরাঁবতারত্বেন চ তদসস্ভব এব। মহেন্ত্রীংশত্বেন কষায়ঃ 
সম্ভবতি চেতঞ্তপি নৈবেত্যাহ্. বাস্থুদেবেতি । জন্মারভ্যৈবোৎপন্নয়া ভক্ত 
প্রথমত এব নির্দথিতা উন্মৃমিতা অশেষাঃ কষায়াঃ কামাদয়ে৷ যন্তা সা ধিষণ! 
বুদ্ধির্ষস্ত তথাভৃত এবাজ্জুনঃ ॥ ২৯ । 

তখন মহাগ্রভাব অর্জন, কুরুক্ষেত্র-সমরমুখে ভগবান 
তাহাকে যে তত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন, কাল কর্ম ও 

, ভোগাভিনিবেশ বশত মনোমধ্যেই আর্ত অবস্থায় অবস্থিত 
সেই জ্ঞান পুনর্ব্বার অধিগত হইলেন ॥ ৩০ ॥ 
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১ ১৫ অং], স্্ীমন্তাগবতসূ। ৫৭১] 
সিসি সি পা স্পিরিট পা পাপা সিনা লাসপাসিত জিন সি ৯৮ সি ৬৫ ৬০ ১ সিসির পতিত লা শি টিলা, স্পা ৬ ্াপাশিপধু 

বিশোকো। ব্রহ্ম মম্পত্তা। নংছিমদৈতনশয়ঃ। 

' লীনপ্রকৃতিনৈরধ্যাদলিঙ্গত্বাদমস্তবঃ ॥ ৩১ ॥ . 
্রন্মসম্পত্ত্যা লীন প্রকৃতিনৈর্ভণ্যাৎ অলিষ্গত্বাৎ অসম্ভব: সংছিন্নদ্বৈতসংশয়ঃ (শং) বিশোঁকঃ 

(জাত?) ॥ ৩১॥ 

_ [শ্তীপরস্বামী |] 

জ্ঞানফলমাহ বিশোক ইতি । এতদেব শোকহেত্ব (নেনোঁপগাদয়তি। 
শোকস্ত হি হেতুঃ ০ৰতত্রমঃ তন্ত দেহুঃ তন্ত লিঙ্গ'-তন্ত গুণাঃ তেষাম্ অবিদ্যা ।, 
তত্র ব্রহ্মসম্পত্তা৷ ব্রঙ্গাহমিতি জ্ঞানেন লীন। ্রকৃতিরবিদা যন্মিন্ তনৈর্ন্যং 
ভবতি ন তু ন্ুযুস্তিপ্রলয়য়ে।রিবাঁবিদ্যাবশেখঃ। তন্মণৈত্ণ্যাৎ পণকাধ্যলিঙ্গ- 
নাঁশঃ। অলিঙ্গত্বাচ্চ অসস্ভবঃ সম্যগ্ভোগায় ভবতি পুনঃপুনবিতি মস্ত বঃ কুল- 
শরীরং জদ্রহিতঃ। ততশ্চ তৎ্পরিচ্ছেদাভাঁবাঁৎ সংছিন্লো দৈতলক্ষণঃ সংশয়ে 
ভ্রমো যস্ত সঃ বিশোকে। জাত ইতি ॥ ৩১ ॥ 

[ দীপনী।] 

বিশোক ইতি। সোহজ্জভুনঃ বিশোকে। জাত ইতি “যাঁজনা। কথং বিশোকত্বং হেত্বতাঁবা- 

দিতি দর্শয়তি। ব্রদ্দসম্পত্তঃ ব্রহ্মাহামিতি জ্ঞানেন লীন। প্রকৃতিরবিদ্য। য্মিন্ তাদৃক্নৈর্তণ্যাৎ 

অলিঙ্গত্বং লিহ্দেহরাহিত্যং লিঙগদেহাভাবাদসভ্ভবঃ সম্ভবঃ স্থুল্দহত্তদভিমানরহিতঃ | যদ 

পুনর্দেহাস্তরগ্রহণাঁভাঁবঃ। ষতে। লিঙ্গদেহাদেব পুন:পুনঃ স্ুলদেহে! ভবতি তন্বীজরীইতং। ততশ্চ 

স্থলদেহাভিমানাভাবাং সংছিন্নঃ সংশয়ে দ্বৈতভ্রমো যস্য। স্থুলদেহাভিমানেন দ্বৈত্রমার্দিতি 
ব্যাখালেশঃ ॥ লিঙগনাশ ইতি। সপ্বদ্দশাবয়ব*ঝকস্য লিঙ্গশরীরস্য পুর্বক্বৎ কার্ধ্যকারিত্বনাশ 

ইত্যর্থঃ ॥ তদ্রহিত ইতি । স্কুলশরীরাভিমাঁনরহিত ইতার্থঃ ॥ ৩১ ॥ ৩২॥ 

ঈবিহবাধচকবর্ী।] 7 
কিন্তু প্রিয়স্ত বিচ্ছেদদকে প্রিয়োক্তিস্থত্যৈব সংধুক্ষণমাতুরস্তেতি রীত্য। 

তন্মুখচন্ত্রবিনির্গতং সর্বসস্তাপোপশমনং গীতামূতমেব পাতুমারেতে ইত্যাহ 
গীতমিতি | 08511788188 ৷ তত্র তমোইম্ধকারসমস্তদ্বিরহ এব ॥৩০॥ 

. এই ্ রহ্জ্ঞান লাভে তাহার অবিদ্যা, বিলীন হইয়। গেল? 
অবিদ্যা-বিলয়ে সত্বাদিগুণত্রয়ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইল) সুতরাং 
গুণত্রয়ের কার্য্যভূত লিঙ্গশরীর বিষয়ক জ্ঞানও তিরোহিত 
হইল; এবং তম্নিবন্ধন স্থুলদেহাভিমানেরও অপগম হইল; 
এইরঁপে দৈতত্রমের হেতুভূত অবিদ্যাদ্ির বিলয়ে অর্জুন 
সম্পূর্ণরূপে শোকরহিত হইলেন ॥ ৩১ ॥ 



চি ১স......৮ পিপল সপ ক্র 
৫৭২... শ্রীমস্ভাগবতম। ,[১ স্ক--১৫ অং। 
সনি নাসির ছিলাম পি শি পি পিসি পিসি এ পাস পিসি লি লা লা তালা পা উল কান ৮ ৯ লাস্ট পিপি রোস্ট সিসি তারা সিসি লী 

[ চুধিকা।] 
কিঞ্চ ব্র্গসন্পত্ত্য ছিন্নদ্বৈতভ্রমঃ সন্ বিশোকে। জাতঃ ॥ ৩১ | 

| [ শ্রীজীবগ্গোশ্বামী। ] 

ততশ্চ কৃতার্থোভবদিত্যাহ বিশোক ইত্যাদি ব্রহ্মসম্পত্ত্য। শ্রীমন্নরাকার- 
পরবস্বসাক্ষাৎকারেণ সংছিন্ন ইয়ং মম চেতসি প্ছৃপ্তিরেব সাক্ষাৎকারন্বন্ত ইতি 
দ্বৈতসংশয়ো যেন সঃ। তদা ভগবৎপ্রাপ্ত নান্তবজন্মাস্তরপ্রাপ্তিকালসন্ধি- 
রপ্যন্তরায়োংভবদিত্যাহ লীনেতি। লীনা পলায়িতা গ্রক্ৃতিগুঁণকারণং যন্মাৎ 
এবভতং যননৈর্তণ্যং তক্মাদ্ধেতোঃ গুণতৎকারণাতীতত্বাদিত্যর্থঃ। তখৈবালিক্জ- 
ত্বাং গ্রাকৃতশরীররহিতত্বাচ্চ অসস্ভবে 'জন্মাত্তররহিতঃ |. তম্মাদনস্তরং চক্ষু- 
ষ্যাবির্ভবিষাতীত্যেব ক্কৃত্তিবিশেষঃ (বিশেষঃ) ইতি ভাবঃ। অতএব কলিং 
প্রতি শ্রীপরীক্ষি্চনং-_যন্তং কৃষ্ণে গতে দুরং সহ গাণ্ীবধন্বনেতি। এবং__ 
যেহধ্যাঁসনং রাজকিরীটজুষ্টং সদেযা জহুর্ভগবৎপার্খবকাম! ইতি শ্রীমুনিবৃন্ন বাঁক্যঞ্চ। 
তন্মাৎ মর্কেষ।ং পাগবানাং তদীয়ানাং চ সৈব গতির্ধ্যাখ্যেয়া ॥ ৩১ ॥ 

[ গ্রিবিশ্বনাথচক্রবর্তী 1] . 
তত্র চ মন্সনা ভব মন্তক্তে! মদযাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি, কৌস্তেয় 

প্রতিজাজল'প্রিয়োহসি মে ॥ ইত্যত্র পদ্যে এষ্যসীতি ভবিষ্যন্ির্দেশেনেদং দ্যোতি- 
তম্। হেকৌস্তেয় সংপ্রতি ত্বং মামেধ্যস্তেব যদা তু তব মদ্বিয়োগো মহান্ 
ভাবী তদা' মাং প্রাঞ্ুং যতিষ্যমাণস্ত তব তদুপায়মহমধুনৈব স্সেহেন ব্রবীমি 
ইতি স্বপ্রাপ্তযর্থং ধৎ ধ্যানমুক্তং সংগ্রন্তি তেন মুহুরভ্যন্তেন ধ্যানেনৈব তৎ- 
পার্খগতমেবাঁআনমভিমন্থমানস্তাপি মম দেহ এবাভ্তরায়ো যতোহুয়ং মধ্যে মধ্যে 
বহিরৃ্তিমন্ুভাঁব্য মাং শোকার্ণবে ক্ষিপতি তদম্মাদেহাদাত্মনঃ পার্থকামাপা- 
দয়িতুং সর্বশাস্্ান্ত্রবিদ্যাবৎ পূর্ববাভ্যন্তং যোগমেব লক্ষণম্ (রক্ষণম্) অনুশীলয়া- 
মীতি মনসি নিশ্চিত্য চিন্ময়শরীরোৎপি আত্মানং শ্রীকষ্চনিতগপ্রিয়সখত্বেন 
নারায়ণসথদ্বেন ব! নাহ্ুসন্দধানঃ প্রেমবৈবস্তেন প্রাকৃত নরমেব জানংস্তপ্তাবাপ- 
লাঁপায় ক্ষণমাজেণৈব যোগারাঢ়া বতৃবেত্যাহ বিশোক ইতি। ব্রন্ষসম্পত্ত্যা 

গ্রাপ্তয়া বিশোকোহ্ভূদিতি তদভিমত্যন্থসারেণৈব সথতোক্তিরবস্ততস্ত প্রপঞ্চগতাং 
সম্পন্ভিং ত্যক্জা ব্রঙ্মসম্পত্যা অগ্রকটপ্রকাশগতয়া শ্রীুষ্তপ্রিয়সখত্বপ্রাপ্তয! 
বিশোকঃ বিগতশোঁকঃ সংছিম্নো দ্বেতে সংশয়ঃ দেহেন সহ মম সম্বন্ধোহস্তি নান্তি 
বেতি সন্দেহে যস্ত সঃ। বস্ততস্ত দ্বৈতে সখ্যুঃ শ্রীকৃষ্ণ ৎ সকাশাৎ শ্স্ত ভিন্নত্বে সতি . 
সংশয়ঃ পুর্বমাবয়োঃ পদ্রস্পরসখ্যাদৈক্যমাসীৎ সংগপ্রতি তু দ্বৈতং বৃততম্। তদধুন! 
স কৃষ্ঠঃ কিং পুনরপি সখাম্থথময়াদ্বৈত.এব মাং নেষ্যতি কিংবা পার্থক্যলক্ষণ- 
দ্বৈতছঃখসিদ্ধৌ নিমজজয়িষ্যতীতি ভাবনাময়ঃ সন্দেহঃ সংছিক্নে যস্ত সঃ। ন চ 



১ স্বং_-১৫ অং] শীন্ভাগবতম্ । ৫৭৩: 

২ এ বা 

৪৮৫ পন 

. নিশম্য ভগবন্মার্গং সংস্থাং যছুকুলম্ত চ/ .. "এ 
£পথায় মতি্চক্রে নিভৃতাত্ম* যুধি্ঠিরঃ ॥ ৩২ | . 

ভগবন্মার্গং যছুকুলস্ত সংস্থাং চ নিশম্য *যুধিষ্ঠিরঃ নিভৃতাত্সা। (সন্) ব্বঃপথায় মতিং 

চক্রে ॥ ৩২ ॥ | 
০ 

[ প্রীধরম্বামী। ] 

ভগবতো মার্গম্ অলক্ষ্য যছুকুলত্ত স্সংস্থাং নাশং শ্রখা নারাদোক্মনুস্থৃত্য | 
হবংপথায় ্ব্গমার্গায়। নিভৃতাত্বা। নিশ্দলচিত্তঃ ॥ ৩২। 

[ চুশিক1।] | 
এবং ভগবন্মর্গং ঞাত্বা যছুকুলদ্য, নাশং চ শ্রত্বা যুধিষ্টিরঃ স্বর্গং*গন্তং মন- 

শ্চন্রে ॥ ৩২ ॥ 

শ্রীজীবগোস্বামী ॥] 

ভগবন্মার্থং নিশম্য ।বতক্য। যছুকুলন্ত চ সংস্থা নিশম্য শ্রত্বা। জ্ীরুষ্ত্ত 
নিত্যপসামীপ্যেন সম্যক স্থিতিং বিতক্যেতি বাশ্তবোহর্থ*। ম্বঃ শ্রীকৃষ্ণধাম 
যেহধ্যাসনমিত্যাদৌ সদ্যো। জহুর্ভগবৎপার্খবকামা ইত্তযনেন তদর্থমেব কৃতপ্রীঘত্ব- 
ত্বাৎ ব্রহ্মাদয়ে। €লাকপালাঃ স্বর্বাসমভিকাজ্ফিণ হতি শ্রীভগবদ্বাক্যাচ্চ ॥ ৩২॥ 

ক [ শ্রীবিশ্বনা থচক্রবর্তী |] ও 
টস পনির (প্রাককতাপ্রাক্কতলো কস্যেব ) পুনঃ সংসার আশঙ্কনীয়, 
হত্যাহ। লীন ইতি স্পষ্টম্। বস্ততস্ত. লীনং সুশ্সিষ্টং ছু্ক্ষ্যং যৎ গ্রকৃতিতঃ 
স্বভীবাদেব নৈর্গন্যং কৃষ্ণসখত্বেন গুণাতীতত্বং তন্মাদেবালিঙ্গত্বং লিঙগদেহাভাব- 
স্তত এব ন সম্যগ্ভবঃ সংলারো! যস্য সঃ। যদ্বা মহেন্্রাংশভূতো হর্জুনস্ত'জীবন্ুক্তো- 
হভূদিত্যাহ বিশোক.ইতি। সংছিক্ো দ্বৈতসংশয়ঃ প্রপঞ্চানুসন্ধানগতশোক- 
মোহাদির্স্য সঃ। তত্র হেতুঃ লীন! ঈশ্বরে লীনীক্কতা য1 প্রকৃতিস্তত এব 
ৈুণ্যং তন্মাৎ। অতএবাল্ঙত্ব।লিঙ্গদেহাপগমাদসম্তবঃ অপুলর্জন্েত্য্থ ॥৩১। 

এদিকে র রাজা ঘুধিষির ভগবানের গতি পর্য্যালোচন এবং 
যছুকুলের বিনাশ-বৃভান্ত শ্রবণ করিয়া! দেবধি নারদের উক্তি. 
স্মরণ পূর্বক নিশ্চল চিত্তে স্বর্গগমনের নিমিত কৃতস্থল্প 4 
হইলেন ॥ ৩২॥ 4০ 
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ৃথাপ্যুপ্রত ্য ধনঞ্জয়োদিতং 
 নাশং যদুনাং ভগবদগতিঞ্চ তাঁমৃ। 
একা ন্তভক্ত্য। ভগবত্যধোক্ষজে - 

নিবেশিতাত্সোপররাঁম সংক্যতেঃ ॥ ৩৩ ॥ 
পৃথ| অপি ধনঞ্জয়োদিতং যদুনাং নাশং তাঁং ভগবদ্গতিং চ উপশ্রত্য একান্তভজ্ত্যা অধো- 

ক্ষজে ভগবতি নিবেশিতা ত্বা (সতী ) সংহ্গতে, উপররাম ॥ ৩৩ ॥ 

| [শ্রীধরস্বামী | ] 
তাং তগবদগতিং ছুজ্ঞে়াং। বক্ষ্যতি হি__সৌদামন্তা যথাকাশে যাত্তয 

হিত্বাত্ত মগ্ডুলম্। গতির্ন লক্ষ্যতে মধ্্ৈস্তথা কষ্ণস্য দৈবতৈরিতি। সংস্থতেরুপ- 
ররাম জীবনুক্তো বভূব দেহং জহাঁবিতি বা ॥ ৩৩ ॥ " 

[দ্রীপশী ॥] 

সৌগামন্ত! ইতি। একাদশস্কন্ধীয়ৈকত্রি'শাধ্যায়স্য নবমঞ্রেকঃ ॥ ৩৩ ॥ 

ডি ূ [ চুনিকা |] 
ভারা কাঁলে ধনগ্রয়োদিতং যদুনাং নাঁশং ভগবদগতিং*চ শ্রত্বাধোক্ষজং 

ধ্যায়ন্তা সতী পৃথ। দেহং জহোৌ ॥ ৩৩ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্র বস্তা |] 
মার্গং পদবীং চাঁতুর্ধ্যপরিপাটামিতি যাবৎ। রা ব্গাষাণসিদ্াস্তা্যারে 

অপ্রকটপ্রকাশগতত্বেন সম্যক্ স্থিতিং স্বাস্তরর্শায়াং তথ্বহির্দশায়াত্ত নাঁশঞচ। স্বঃ 
প্রীকষ্ণধণমণ _যেহধ্যাসনং রাজকিরীটজুষ্টং সদ্যে। জহুর্ভগবৎপার্খবকামা ইতুযুক্ত- 
ত্বাং। তথা সম্পদঃ ক্রতবো লোক ইত্যাদিভ্যশ্চ। যুধিষ্ঠির ইত্যুপলক্ষণং পঞ্ৈব 
ভাতরঃ স্বঃপথায় শ্রীকষ্কধ্বমপথং গন্ধং মতিং চত্তুঃ। নিভৃতাত্মা অন্তালক্ষিত- 
চিত্তব্যাপারঃ ॥ ৩২ ॥ 

কুস্বীদেবীও অর্জুনের মুখে যছ্ুবংশের ধ্বংস-বৃত্তাস্ত ও 
দেই ভগবদৃগতি শ্রবণ করিয়! একান্ত-ভক্তিসহকাঁরে অধো- 
ক্ষজ ভগবান শ্রীকষ্ণের চরণাঁরবিন্দে মনোনিবেশ পূর্বক 
সার হইতে উপরত হইলেন ॥ ৩৩॥ 

চিজ 

তারি 



৯ সং-_-১৫ অং।] ভ্রীমন্ভাগবতম্ । ৫৭৫ 
রি ০ ০ কী কপ ৯২২২ ক ০ 

যয়াহ্রদুবো ভারং তাং তন্নুং বিজহাঁবজঃ ।. 

কণ্টকং কণ্টকেনেব ছয়গাপীশিতৃঃ সমমূ ॥ ৩৪ ॥ 
অজঃ (শ্রীকৃষ্ণ: ) যয়! ( তশ্বা) তুবঃ ভারং, কন্টকেন কণ্টকম্ ই, অহরৎ, তাঁং তনুষ্ 

বিজহৌ ; (যতঃ) দ্বয়ম অপি চ ঈশিতুঃ সমম্ (এব) ৩৪ ॥ রি 

প্রীবগোঙ্ামী |] 
, নাশং লোকপুট্যা বস্বতত্বদর্শনমেক। ভগবত্যধো্'জে, নিবেশিতাক্মেতি 

] 

ভগবতঃ পৃথাধ্ানালম্বনত্বং দরশয়িতা পৃথয়ানভৃতাঁং স্থিতিমেব দর্শয়তি । তত্র 
সৌদামিন্ভ। ইত্যাদোকদশস্বন্কপদ্যাত্মকং শাস্ং সৌদামিন্তা অপি নাঁশং 
নিষেধয়তি চেৎ তহ্যত্রাপি তন্ৃষ্ট্যা সুতরাঁমেব তন্মস্তব্যঘ্। তিছুক্তং .তত্ৈব-_. 
দেবাদয়ে! ব্রহ্গমুখ্যা ন বিশস্তং শ্বধামনি | অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং গদি, 
বন্দিতা ইতি । সংস্থতেঃ প্রপঞ্চাবতারাঁৎ ॥ ৩৩ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ভী । ] 

তাং প্রসিদ্ধাম্ অন্তদ্ধীনলক্ষণাঁম। সংশ্থতেঃ সশ্যক্সরণাৎ প্রপঞ্চেহবত্তারাৎ 
উপররাম সদ্য এবান্তর্দধাঁবিত্যর্থঃ। তচ্ছবণক্ষণ এব তদ্বিয়ৌোগজনিতাঁং দশমী- 
[পি দশাং দরশয়ামাসেতি বাঁ । ৩৩॥ | ৬ 

এজাজ? 

( যাঁদবগণ হইতে ভগবানের স্বরূপত অনেক বৈলক্কণ্য | 
টা স্বা বৃঝিয়াই 'মন্দমতি মাঁনৰ সকল পরস্পরের সাম্য 

য়া থাকে। এ বৈলক্ষণ্য স্পট. করিয়া দেখাইবার 
নিমিতই বলিতেছেন__) লোক সকল যেরূপ কণ্টক দ্বারা" 
কণ্টকের উদ্ধার পুর্ববক এঁ কণ্টককে পরিত্যাগ করিয়। 
ধাকে,.তদ্রপ জন্ম-রহিত ভগবান, যে দেবাদিরূপ, যাঁদব- 
শরীর অর্থাৎ যাঁদবগণ দ্বারা ভূভারভূত, অস্থরগণের 'সংহার 
পূর্ববক' পৃথিবীর ভারহরণ করিয়াছিলেন, সেই দেবাদিরূপ 
যাঁদব-শরীরও পরিত্যাগ করিলেন। (তিনি অবতরণ-কাঁলে 
তাহার পার্ষদভূত ফ!দবশরীরে প্রবিষ$ দেবশরীরই পরিত্যাগ 
করিলেন, কিন্তু নিজের নিত্যবিগ্রহ বা যাঁদবগণের পার্ষদ, 
শরীর পারত্যাগ করিলেন ন1 | যাঁহ1 নিত্য, তাহা ত্যাগযোগ্য 

৪৭৪ পারে না। তাহ! জম্ম বা ম্বৃত্যুর অধীনও নহে । তিনি 

৬: 
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[শ্রীধরম্বামী |] 

তদেবমুক্তমপি যাঁদবেভ্যো! ভগবহ্বৈলক্ষণ্যম্ অবুষ্ধা! তৎসাঁম্যং বদতো মন্- 
মতীন্ প্রতি বৈলক্ষণ্যঃ স্পষ্টয়তি দ্বাভ্যাম্। যয়া যাদবরূপয় তন্বা ভুবে! ভারং 
কণ্টকেন কণ্টকমিবাঁহরৎ | যাদবতনুতূভারতন্ুশ্চেতি দ্বয়মপি ঈশ্বরস্য সংহার্ধ্য- 
ত্বেন সমমেৰ ॥ ৩৪। ৰ রব 

দীপনী'। 
 মবাদবতনুভূ'ভারতুন্শ্চেতি | রন রালারারা তদ্রপা তনুঃ মুর্তিঃ | ভূভার!ঃ 

শহ্বরাদয়ঃ তদ্রপা তনুঃ | ঈশ্বরস্ত সর্বময়ত্বাং। তত্র সংহার্যাতনুরম্থরাদয়ঃ হেয়তনুঃ প্রত্যু্ন- 

সাত্যক্যাদিমুর্তিঃ ঘয়মেব সমং ত্যাজ্যত্বেন। তত্র দৃষ্টান্ঃ কন্টকমিত্যাদি। যখ| কণ্টক- 

বিদ্ধপাঁদ; কণ্টকান্তরমানীয় পাদদস্থকণ্ট কমুদ্ধ ত্য দ্বয়মপি প্রক্ষিপতি তথ .যাদবমৃত্ত্যা ভূভর- 

মুর্তিমইরসমূহং হত্বা দ্বয়মপি ত্যক্তবান্ ইতি ব্যাখ্যালেশঃ ॥ ৩৪ ॥ 

77777 বৃষ] 
যদ! হরিঃ কণ্টকং কণ্টকেনেব ভূভারং দুরীকৃত্য নটবদস্তরধাঁৎ ॥ ৩৪॥ ৩৫ ॥ 

ূ [ শ্রীজীবগোস্বামী |] 
ঘয়েতি। তন্থুরূপকলেবরশবৈরত্র শ্রীভগবতে1 ভূভারজিহীর্যালক্ষণো দেবাঁদি- 

পিপালয়িষালক্ষণশ্চ ভার এবোচ্যতে ।  যথ! তৃতীয়ে বিংশতিতমেধ্যায়ে 
তত্তচ্ছবৈর্রক্ষণে! ভার এবোক্তঃ | যদি তট্রেব তথ! ব্যাখ্যেয়ং তদা স্থতরাঁমেব 
প্রীভগবৃতীতি। ততশ্চ তস্য ভারস্য ভগবতি তদ্াভাসরূপত্বাৎ কণ্ট কদৃষ্টাস্তঃ 
স্ুসঙ্গত এব |, তথা দ্ধয়ে এব ঈশিতুঃ সাম্যমপি ॥ ৩৪ ॥. | 

[শ্রীবিশ্বনথচক্রবস্তী | ] 
যাঁদবাদীনামস্তিমদশাশ্রবণেন বিষীদতঃ শৌনকাদীনাশ্বাসয়ন্ সিদ্ধাস্তরহস্ত- 

মাহ যয়েতি। যয় যাঁদবাঁদিত্বা' ভূবঃ শ্বপাঁদভূতায়! (স্বপাদমূলায়াঃ) ভাঁরং 
কণ্টকেনু সুচ্যগ্রেণ কণ্টকমিব অহরৎ তামেব তন্থং বিজহৌ । দেবদত্তো বসনং 
বিজহাবিতিবৎ স্বসঙ্গাদিচ্যুতীচকারেত্যর্থঃ| ন তু ফয় নিত্যং ক্রীড়তি তাঁমগীতি 
ভাবঃ। তেন অংশাবতরণসময়ে যে দেবা! নিত্যভূতেষু যাঁদবাদিযু প্রবিষ্টাস্তে 
এব তেভ্যো যৌগবলেন নিষ্াশ্ত প্রভাসং গমিতান্তদ্দেহত্যাগং *লোকান্ 
মায়ক্সৈব দর্শয়তা ভগবতা৷ মধুপানানস্তরং দেবরপীকৃত্য শ্বর্গং প্রাঁপয়ামাসিরে 

ঈশ্বর, লোকের অজ্জাতসারে এরূপ একটির ত্যাগ অপরটির 
রক্ষণ, তীহাঁর সকলই সম্ভব হয়।) ঈশ্বারের পক্ষে কি 
ভূভারভূত অন্থরদেহ ব1 দেবাদিরূপ যাঁদবদেহ, উভয়ই: 
সমান ॥ ৩৪.। 

সপ 

লিস্টে স্পাইসি সি সস সিাসি 



ঃ 

র্ 

? 

রি 

কট ১১৬ অং] শ্রীমন্তাগবতম্ ৫৭4. 

যথা মৎম্তাদিরূপাণি ধত্তে জহাদযথা নটঃ। ঃ 
ভূভারঃ ক্ষপিতো। যেন জহো তচ্চ কলেবরমূ ॥ ৩৫॥ 

নটঃ যথ! (ইব, ভগবান্) মৎস্যাদিকপ্রাণি যথা বসতে জন্তাৎ (অহাঁতি চ, তথ্। ).যেন 
তি ক্ষপিতঃ, তৎ চ কলেবরং জহোৌ ॥ ৩৫ ॥ ু 

[জীধরম্থাধী |] 

শ্রীকৃষ্স্য এ যথেতি। তান্তপি বথা ধাত্তে অত; 'ক্তিচ। তদাং, 
যথ! নটে। [নিরূপণ স্থিত এব রূপান্তরাণি ধচস্ত অন্তর্ধতেচ তথা তদপি কলেবরং 
,জহৌ অন্তরধাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৫: 

_দীপনী। 1 রঃ 

(যখ! মৎস্যাদীতি । যেন শ্রীৃষ্ঃরূপেণ তৃভা ৭: ক্ষপিতঃ। তচ্চেতি"। চকারন্বর্থে ' তত্তু তৎ 
পুনর্নর[কৃতিরপং জহৌ অন্তরধাৎ যছুবংশনাশীনস্তরং চতুভূজবূপমাবিদ্ৃত্যান্তর্ধানাৎ। নতু দেহং 
ত্যক্ত। গতঃ ৃষ্টাস্তস্য।সম্ভবাং একাদশক্কা্বে্ততত্সংবাদাচ্চ । ইতি খ্যাখ্/(লেশং ইউ 

০৮ ৮০ পপ 

[্রীবিশ্বনাখচক্রবর্ত |] 
রি টিনিভরির জেয়ম্। নিত্যলীনাপরিকরা যাঁদবাস্ত গ্রীপঞ্চিক- 
লোকালক্ষিতাঃ শ্রীরৃষ্ণেন সমং দ্বারকায়ামেব যথা পূর্বমেব খেলস্তীতি ভাগবতাঁ- 
সৃতোক্তসিদ্ধাস্তাঁদবগন্তব্যম্। ছয়মিতি | ভূভারভূতা অন্ুষ্ধ! যাদবাদিরূপা দেবা- 
শ্চেতি দ্ব়ম্ ঈশিতুঃ পরমেশ্বরস্ত মমেব। কিন্তু দৃষ্টান্তে কণ্টকত্বেনপ্রীর্টিদ্যৎপি 
করণভৃতস্ত সুচ্যগ্রস্ত উপকাঁরকতত্বনাস্তর্গত্বং কর্ষৃভৃতম্য কণ্টকম্তাগকারকত্েন 
৭ বহিরঙ্গতরমিত্যপ্রি জ্ঞাপিতম। হুচ্যগ্রে ক্ষদ্রশত্রৌ, চ লোমত্্ষে চ 

ইত্যমরই ॥ ৩৪ ॥ 

_ (পোর্ষদ য্লুদবগণ বপন হইতে স্তর ্রীরুষ্চমূর্তির বিশেষ আছে। 
যাদবগণের দেবমুত্তি যেরূপ পরিত্যক্ত হইল, তীহার শ্রীবি গ্রহ 
সের ৪১৫১ হইল. না) নট যেরূপ নিজ" স্বরূপে : 
অরস্থিত্গ হইয়াই অভিনেতৃবিশেষের, রূপ ধারণ করে ও. 
কা্যাবসানে তাহা 'অস্তহ্িত করে, ভগবান তন্রপ সময়ে 
সময়ে বিশেষ বিশেষ কার্ধ্যসাধনের নিমিত্ত মৎম্তাদি বিবিধ 
রূপু ধারণ ও কার্ধ্যাবলানে উহাদিগকে অর্তছিত করেন। 
এই শ্রীকৃষ্ণলীলাতেও সেইরূপই করিলেন। তিনি ঘষে" 

* কলেবর দ্বারা পৃথিবীর ভারহরণ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি 
: অবসর বুঝিয়া এ. শরীরকে অন্তর্ধাপিত করিলেন ॥ ৩৫ ॥. 
শি 

২89 হি 

০ 



৫৭৮ |মন্তাগবতম্। [১ স্কং--১৫ অং 
খনি রো গশ্্াসত জাফর লাস্ট বাজ লী 

[ প্ীজীবগৌস্বামী।] 
, -মতস্যাদদিরপাঁণি মৎ্স্যাদ্যবতারেষু তত্তস্তাবান। অথ নটদৃষ্টান্তেইপি নটঃ 

টরারদাজিনের। ব্যাখ্যাতং চ তৈঃ প্রথমস্যৈকাঁদশে নট! নবরসাভিনয়- 
চতুরা ইতি । ততো! যথা শ্রব্যরূপকাভিনেত! নটঃ স্বরূপেণ স্ববেশেন চ স্থিত 
এব পৃর্ধরত্তমভিনয়েন গায়ন্ নায়কনায়িকাদভাবং ধন্তে জহাঁতি চ তথেতি?। 
অথব! নাহং প্রকাশঃ সর্ধস্য যৌগমায়াসমাবৃতঃ। ইতি শ্রীগীতাবাক্যেন ষোগিভি- 
স্াতে ভক্ত্যা নীভক্ঞ্যা দৃশ্ঠতে কচিৎ। ভ্রুং ন শক্যো রোষাচ্চ মৎসরাঁচ্চ 
জনার্দনঃ॥ ইতি পাদ্মোত্তরখগুনির্ণয়েন 'মল্লানামশনিরিতি শ্রীভাগবতদর্শনেন 
আত্মবিনাশায় ভগবদন্ত্রক্রাংশুমলোজ্জলমক্ষয়ভেজঃন্বরূপং পরমব্রক্মভূতমপগত-, 
দ্বেষাদিদৌষো ভগবন্তমন্দ্রাঙ্গী ইতি শিশুপালমুদ্দিত শ্রীবিধুপুরাণগণ্যেন চাঙ্থুরেষু 
যন্্রপংক্ষুরতি তন্তপ্য স্বর্ূপং ন ভবতি কিন্তু মায়াকল্পিতমেব। স্বরূপে দৃষ্টে দ্বেষ- 
শ্চাপযাতীতি। ততশ্চাস্থরেযুস্ফুরত্যা যয়া তন্ব৷ ভূবো ভাররূপমন্থ্রবৃন্দমহরৎ তাং 
তন্ং বিজহো পুর্স্তৎগ্রত্যায়নং ন চকারেতার্থঃ। ভক্তিদৃশ্ত| তন্ুস্ত তস্য নিত্য- 
সিটদ্ষবেত্যাহ অজ ইতি । দেবকণাং দেবরূপিণ্যামিত্যাদেঃ কৃষ্ণ তত্র ছন্দোভিঃ 
স্ুয়মানমিত্যন্র গোলোকা ধিষ্টাতত্বনির্দেশাচ্চ। ততশ্চ যথা নট এঁন্্রজালিকঃ 
কশ্চিৎ স্বতক্ষকাণাং বকাদীনাং নিগ্রহায় মৎস্যাদ্যাকারান্ ধত্তে স্বক্িন্ 
প্রত্যায়য়তি তন্নিগ্রহে সতি যথা চ তানি জহাঁতি তথ] সোহ়্মজোহপি যেন 
মায়িকেন লক্ষ্যতাঁং প্রাপিতেন রূপেণ ভূভাররূপঃ অন্ুরবর্গঃ ক্ষপিতঃ তদর্গং 
ক্ষপিতবানিত্যর্থঃ তচ্চ কলেবরং জহৌ অন্তর্াপিতবানিতার্থঃ। কিন্ত গীতাপদ্যে 
যোগমায়ানমাবৃত ইতি সর্পকঞচুকবন্মায়াঁরচিতবপুরাভাসসমাবৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫। 

| শ্রীবিশ্বনাথচক্র বস্তা |] 

ৃষ্ণক্ৈত্রজাঁলিকনট ইব স্বদেহত্যাগং মিথ্যাভূতমেব প্রত্যায়য়ামাসেত্যাহ 
যথেতি ৷ ভগবান্ ধন্তে জহ্বাৎ ন তু ধৃত্বা জহাদিতি তন্ুত্যাগকালেহপি 
তত্তত্তন্থধারণমন্ত্যেব | নন্ু কথমেতদ্বোদ্ধব্যযিত্যত আহ'। যথ। নট? এন্্রজালিকঃ 
ছেদদাহমৃচ্ছাদিভিঃ শ্বদেহং তাজতি তন্ত ত্যাগঃ সর্বান্ দর্শর তিক! তযায়য়তি 
চ অথচ শ্বদেইং ধ্তে 'এবপ্ন তু ভ্রিয়তে | তখৈব 'মতস্তাদিরূপাঁণি মতস্তাদি- 

. শরীরাণি শ্বীয়ানি ভগবান্ ধত্তে জহাৎ দধাঁন এব জহাঁতি। তেন নটস্ত শ্বশরীর- 
ধারণং সত্যমেব তত্যাগন্ত মিখ্যেব যথা তটৈব. ভগ্রবতোহিপি মতস্তাদদিস্বী়- 
শরীরধারণং সত্যমেব তত্বত্যাগো 1 মিখ্যেবেত্যর্থঃ । যথা চ মত্ভাদিশরীন্লাণি 

'দরধাঁন এব জহাতি তখৈব যেন ভূভারঃ ক্ষয়িতস্তচ্চ কলেবরং 'অহাবিতি শ্রীক্কষ্ণ- 
কলেবরত্যাগো মিখ্যেবেতি। নরাক্কতিপরব্রঙ্গত্বাদিকমপি নটরূপনর়ধর্শ্মেবং , 
ভগবানকরোতি ন তু তত্বেন। শ্বদেহন্তাভৌতিকত্বেন নাঁশাসস্তবাৎ | যদুক্তং , 
মহাতারুতে-ন ভুভসং ংঘমংস্থানো দেহোহস্ত পরমাত্মন ইতি। বৃহদ্বৈষ্বেহপি__। 

সি ৯ রা সী উপাধি সী উর ডি সিল শর সপ সিন সতী উর কত তে স্পট সিটি সাল সা সিরাস্পিত সপ্ত সা সী তি 85555072255 ১৯: 
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যদা মুকুন্দে! ভগবান্মাং মহীং পু 
জহে? স্বতন্ব শ্রবণীয়মৎকথঃ। 
তদাহরেবাপ্রতিবুদ্ধচেতসা- 

মভদ্রহেতুঃণকলিরন্ববর্তত ॥ ৩৬ ॥ 
. শরবণীয়শতকথ: মুকুন্দঃ ভগ্রবাঁন্ যদ] স্বত্ত্বা ইমাং মহীং জহৌ, তদ1 অহঃ ( তশ্মিন্ অহলি ) 

এছ অপ্রতিবুদ্ধচেতসাম্ অভদ্রহেতৃঃ কলিঃ জন্ববর্তত ! ৩৩ ॥ 
ক সপ শপ পপ শী সস উন পিন 

[প্রীধম্থামী ] 

যুধিষ্িরস্য ্বর্গারোহণ প্রসঙ্গার় কলিপ্রধেশ্মাহ যদেতি। শ্বতন্বা জহৌ - 
স্বতনোরেব বৈকুগ্ঠঃরোহাৎ। শ্রুবণীর্থ। সতী কথা সস্য | তদ1 বদহস্তন্মিপ্রেব । অহ- . 
রিতি লুপ্ুসপ্তম্যস্তং পদম । অপ্রতিবুদ্ধচেতসামিতি বিবেকিনান্ত ন প্রভুরিতুযুক্তম্ । 
অন্ববর্ভতেতি পুর্ববমেবাঁংশেন প্রবিপ্স্য স্বেন বূগেণান্থবৃত্তিরাক্তা ॥ ৩৬ ॥ 

[ চুপিক |] 
তস্সিন্নেব সময়ে অজ্ঞানাং মনপি কলিঃ ও প্রদ্ুরভূৎ ॥ ৩৬। 

পপ পিউ শিশিরে 

শীমিবনাধচতব, ্তাঁ।] 
যো বেন্তি ভৌত্তিকং দেহং .কৃষ্ণস্ত প-মাত্মন:। অ সর্বন্মাদ্বহিঃ কার্ম্যঃ শ্রোত- 
স্মার্জীবিধানতঃ | মুখং তস্তাবলোক্যাগি সচ্লেঃ স্ানমাচরেদিন্তি। টৈশম্পাঁয়ন- 
সহশ্রনামনি চ-_-অমৃতাঁংশোহমৃতবপগুরিতি। অমৃতং মরণরহিতং বপুর্যস্তেতি তত্র 
শ্রীশঙ্করাচা্যব্যাখ্যা ন প্রসিদ্ধ । অত্র শ্রেষেণ জহ্াদ্দিতি জহাতেস্তযাগার্থদ্বাৎ 
ত্যাগস্ত চ দানার্থত্বাৎ বৈকুগ্ঠাদিধামস্থেভ্যো ভক্তেভ্যঃ শ্বশরীরপ্রবিষ্টচরং 
নারায়ণাঁদিরপং তেষাং পালনার্৫থং দদাবিত্যেকাদশীস্তে 828৮7 ॥ ৩৫ ॥ 

স্পা পাপা লস 

মুকুদ্দ যে ব দিন সশরীরে বৈকু্ঠারোহণ পূর্ব এই দে 
অপ্রকট হইলেন, সেই দিনই অবিবেকী ব্যক্তি কলের 
অমঙ্গল-হেতু কলি স্বীয়ূপে অনুবৃত্ত হইল । কলি ইন্তি- 
পুর্ব্বেই' নিজ অংশে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছিল, এক্ষণে 
শ্রীকৃঝ্েের অন্তর্ধান দেখিয়া আপনার সম্পূর্ণ প্রভাব-প্রকাশে 
প্রবৃত্ত হইল ॥ ৩৬ ॥ : , 



ঘি লাস কাকি লি ক কি ৭, কিছ এ ৬ ভাসি অপি পানি এস তা ওত পি শী? শর ভাটি সি এটি জারি লি লি ভাসি পাস কাকি পাস এম পা কি জি লী জি টি ক সি জনি ক লা সি রি পাটি জা পি কুছ কাছা উরি রসি লি কাটি জা 

। ৫৮০ - দির | [১ স্কং_-১৫ অং 

পপি লাল জকি চীন এস্ছি রাস পি সক 0 ভন শপ পোদ 

_ মুধিষ্ঠিরস্তৎপরিসর্পনং ? বুধঃ 
পুরে চ রাষ্ট্রে চ গৃহে-তথাত্মনি । 
_বিভাব্য লোভানৃতজিন্মহিংসনা- 
দ্যধন্মচক্রং গমনাঁয় পর্য্যধাৎ ॥ ৩৭ ॥ 

বুধ; যুধিচ্টিরঃ পুরে রাষ্ট্রে গৃহে চ তথা জাত্মনি চ লোভানৃতজিদ্মহিংসনাদ্যধর্দচং 
" তৎ্পরিসর্পণং.বিভাব্য গমনায় পর্যধাৎ ॥ ৩৭1 শট 

| [শ্রীধরশ্বামী।] . 

বুধে িষ্টিরঃ তস্য ক€লঃ পরিসর্পণং প্রসরণং বিলোক্য। কথন্তৃতং 
লোভাদি অধর্শচক্রং যশ্সিন্। জিঙ্গং কৌটিল্যম্ । পর্য্যধাঁৎ তদুচিতং পরিধান- 
মকরোৎ ॥.৩৭ ॥ 

ৰ [শ্ীজীবগোস্বামী।]. | 

% ত্যাগোহত্র স্বতন্নকরণক ইতি নতু স্বতন্বা সহেতি ব্যাখ্যেয়ং 
সহ ইত্যধ্যাহাধ্যাপেক্ষাগৌরবাৎ উপগরদবিভক্তেঃ কারক বিভক্তিরববলীয়সীতি 

্টায়াচ্চুন॥ ৩৬ 

[ ্রীবিশ্বন1থচক্রবর্তা |] 
তনতীগন্ভাবান্তবত্ পষটয়্লাহ। যদ! শ্বতস্বাঁ জহো ন্বতনোঁরেব বৈকুণ্ঠা- 

রোহাদিত্তি প্রস্বামিচরণাঃ। ত্যাগোহত্র স্বতনুকণক এব নতুস্বতন্বা সহ 
মহীং জহাবিতি কুব্যাখ্যাঁয়া অবকাশঃ উপপদবিভক্তেঃ কাঁরকবিভক্ষিরবলীয়সীতি 
ন্ায়াৎ। প্রদর্শ্য।তগ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম। আদায়াস্তরধাদযস্ত স্বরিশ্বং 
লোকলোচনমিত্যত্রাপি লোকলোচনরূপং হ্ববিষ্বং নিজমৃত্তিং প্রদর্শ্য পুনরাদায়ৈব 

'চ অস্তরধাৎ ন.তু ত্যন্ডেত্তি সন্দর্ভশ্চ। তদ! যদহঃ তদভিব্যাপ্যেত্যর্থঃ | অপ্রতি- 
ুদ্ধচেতসামিতি বিবেকিনাং তু ন প্রভুরিত্যার্থ । চৌরো হি নিরব ধা ধনমপ- 
হরতি প্রতিবুদ্ধীতু বিভেতীত্ার্থঃ ॥ ৩৬ ॥ 

.পরম-বিজ্ঞ যুধিষ্ঠির পুরে রাজ্যমধ্যে গৃহে এবং আপ- 
নাঁতেও কলির সঞ্চার বুঝিতে পারিলেন। কারণ, চতুদ্দিকেই 
লোভ, অনৃত, কুটিলতা ও হিংসা গ্রস্ৃতি অধর্্মচক্রের প্রবৃত্তি 

| পরিদৃষউ হইতেছিল। তদ্দর্শনে তিনি মহাপ্রস্থানের উপযুক্ত 
ৃ বেশাদি পরিধান করিলেন ॥ ৩৭ ॥ 
গে 

চি 
রঙ 

হও 
মা টু ৬ 



৮১৫ অং।]  আীমন্ভাগবতম্। ৫৮১ 
কলা পদ রখ লি শা লী পা লতি শত ৮৯ এসি ই এটির লি এ সি স্িিত লা লিপি পি ৮০৯ পরি ছি পপ তি তর লি গীতা এলি লি রি সি পি ভি ৮ (তি সিটির 

ঈআাট্ পৌঁত্রং বিনিয়তমাতুনঃ হুসমং গুণৈহ। 
€তায়নীব্যাই পতিং ভূমেরভ্যধিঞ্চদগজাহ্বয়ে ॥ ৩৮ ॥ 
থুরা়াং তথা বজ্জং শুরসৈনপতিং ততঃ. 

প্রীজাপত্যাং নিরূপ্যেন্তিমমীনপিবদীশ্বরঃ ॥ ৩৯ ॥ 
সঙাট (যুধিষ্িরঃ) গজাহ্বয়ে বিনিয়তম্ আত্মনঃ গুণৈঃ সুসমমং পৌত্রং তোয়নীব্যাঃ তূমেঃ 

পতিম্ অভ্যবিকৎ ॥ ৩৮ ॥ ী 

ও ভগ বধুবায়াং বক্গং শুরসেনপতিম্ ( অভ্ভৃষিঞ্ক” )। ততঃ দর্বরঃ ( সঃ) প্র।জাপত্যাস্ 

৯ পক্স) ( কৃত্বা) অশ্নীন অপিনৎ (আত্মনি আরো পয়ামাস ) ॥ ৩১ ॥ 

[ ্রধরস্বামী ।] ূ 

শ্বাতনঃ ম্বসা গুঠৈ4 সুসমম অতিঠদৃশম্। তোঁয়ং সব্ধত এব স্থিতং 
নমুদ্রোদকমেব নীবী পরিধানবিশেষে| ষস্যাঃ তপ্যাঃ ভূমেঃ পতিত্বেনাভিষিক্ত- 
বান ॥ ৩৮ ॥ 

[ চুণিকা। ] 
ততঃ সর্বত্র কলিপ্রবৃর্তভিং জ্ঞাত্বা! ॥ ৩৭ ॥ 
স্থুপৌত্রং পরীক্ষিতং শ্বরাঁজ্যেইভিষিচ্য ॥ ৩৮ 

[ ্বীজীবগো স্বামী | ] 

যুধিষ্ঠির ইত্যত্র তন্ত ত্যাগে 'কলিপরিসর্ণযুদদীপনমাত্রম ৷ বস্ততস্ত ভগবৎ- 
পাঁশ্বকাহি ত্বমেব কাঁরণং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৭ ॥ 

বিনিয়তং সমর্ধ্যাদম্। টীকায়াং জুসমমতিসদৃশমিতি ব্যাখ্যানাৎ সৌ: 
পৃজীয়াং ষত্বনিষেধঃ | নং পূজাঁয়াম্ ইতি কর্ম প্রবচনীয়বিধেঃ ॥ ৩৮ ॥ 

এ * [ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তাঁ । ] 
| র্যযধাঁৎ তছুচিতপিধানমকরোৎ ॥ ৩৭ ॥ .১ 

বিনিয়তং রাজোচিতবিশিষ্টনিয়মযুক্তম আত্মনঃ স্বস্ত গুণৈঃ স্ুসমম্ অতি- 
নদৃশং তোঁয়ং সমুদ্রোদকমেব নীবী পরিধানবিশেষো! যৃস্তাস্তস্তা ভূমেঃ পতিত্তবে- 
নাভিষিক্তবান্ ॥ ৩৮ ॥ 

মহারাজ যুট্ঠির আত্মসদৃশ-গুণশালী এবং স 
বিশিষ্ট-নিয়মযুক্ত পৌন্র' পরীক্ষিওকে সাগরাম্বরা ধরার আধি- 
পত্যে হস্তিনাঁপুরে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৩৮ ॥ 



রা ৫৮২ শ্রীমন্ভাগবতম্ | .. [১ স্কং১৫স্বাং। 
টি 5. ্ঠ 

রঃ 
মা 

৮ 

(লা শি লা পনি পিচ লিলা পারাটা পাটি পপি সরাসরি লাস সিসির সিসি অস্সপাস্পাসটি পাপা ২ পা লাস্ট তা সপাস্মিপপপকিপাসদাসিাসিাস্সিিসিিিলা সি -) 

*' বিশ্জ্য তত্র তৎ সর্ধং ছুকুলবলয়াদিকম্। 
: নির্মম! নিরহস্কারঃ সংছিমাশেষবন্ধনঃ ॥ ৪০ | 
তত্র ছকুলবলয়াদিকং তৎ সর্বং পি 'নির্শমঃ নিরহঙ্কারঃ সংছিক্লাশেষবদ্ধনঃ (চ 

সন্)॥:৪.॥ | 
সস 

শ্রীধরযামী |] 

, বজ্ম্ অনিরুত্ধস্য পুত্রম্। নিরূপ্য ইলা | অপিবৎ আত্মন্তারোপয়ামাস । 
ঈশ্বর: সমর্থ; ॥ ৩৯ | * 

সংছিন্নানি অশেষাঁণি বন্ধনানি উপাঁধবে যেন ॥ ৪০ ॥ 

[ দীপনী। ] পু 
(তথ।--অভ্যধিঞ্চদিতি শেষঃ. শুরসেনঃ ম্বনীমকদেশবিশেষ: তস্য গতিম্ অণি ঠতি- 

মিত্যর্থঃ॥ ৩৯॥ ৪০), | | 

[ চুণিক|। ] 

তথানিরদ্বপুত্রং বস্তং মথুরায়াং শূরসেনপতিং কত্ব প্রাজাপত্যেষ্টিং চ বিষয় 
অগ্রীনাত্বনি সনাঁরোপিতবান্ ॥ ৩৯ ॥ | 

ক£তত্রৈব ছুকৃপিবলয়াদি বিস্বজ্য অহংমমতারহিতঃ ধর্মরাজঃ ॥ ৪০ ॥ 

রঃ [শ্রীজীবগোস্বাী। ] 
প্রাজীপত্যাং চেষ্টিং নিরূপ্যেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ 

প্তপসবপপপাপ 

[ শ্রীবিশ্বনথচক্রবর্তা |] 

| বজমনিরতবপুত্রম। নিরূপ্য দ্বত্বা। অপিবৎ গাগজানোগ্গারায। ঈশ্বরঃ 
সমর্থ; ॥ ৩৯ ॥ ৪০ |. 

এবং অনিরুদ্ধের পুত্র বস্তুকে শুরসেন প্রদেশের আধি- 
পত্যে মণ্ুরাঁয় অভিষিক্ত করিলেন। পরে মহী প্রভাবশালী 
মহীপতি গ্রজাপতি-দেবতীসন্বন্ধীয় যজ্ঞ করিয়! গাহৃপত্যাঁদি 
অগ্নিত্রয় আত্মাতেই সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ 

তদনস্তর তিনি সেই স্থানেই বস্ত্র এবং বলয়াঁদি সমস্ত 
অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্বক মমতা ও অহঙ্কার উভয়ই পরি- 
বর্ন করিলেন। তাহাতেই তাহার বন্ধনরূপ উপাধি সকল 
ছিন্ন হইয়া গেল ॥ ৪০1, 

দল সী ২৪ আপিল ৯ ৯৯০৭৬ রাস জতািা উপ সভা িও ৯১তম সরস পিসি সি রসনা সিন স্পা 
৪ 

হু 



এ . শাক 
১ স্বং--১৫ অং!] , শরীমন্তাগবতম্ ৫৮৩ 
হযে ৯৬৯ ৯ ৯৯ পপি কত পপি ০) পাখি তত 5৪৯ লা ৮৯ পপি পিসি শাসন 

 বাঁচং জুহাঁব নম তত প্রাণ ইতরে চ তম? 
'. মৃত্যাবপানং সোৎসর্গং তং পঞ্চত্বে ঠা | ৪১॥ 

বাচং,মনসি জুহাব। তৎ (মনঃ) প্রাঞ্জ (ভূহাব )| তং (প্রাগম্) ইতয়ে (অগানে) 

ঢ (জুঙ্গাব)। মোত্সর্গম্( ব্য।পারসহিভুম্) অপানং মৃত্যো (জুহাব)। তং( মৃত্যুং) হি পঞ্চতে 

(দেহে) অজোহবীং 
শি 

[ শ্রীধরামী |] | 

তদেব দর্শবতি দ্বাভ্যাম্। বাচমি$)প্ক্ষণং বন মনশি গ্রবিলাপিত- 
বানিত)%৫। তচ্চ মনঃ'প্রাণে প্রাগাধীনবৃত্িত্বাং। ত ২ প্রাণমিতরে অপাঁনে 
তেনাকর্ষণাৎ। অপানব্যাঁপার উৎ্মরস্তং তা নং মৃত্য তদধিষ্ঠাতৃ- 
দেবতায়াম। অনেনৈব বাঁগাদ্রিধপি তত্বংকর্খসাহিহাং জেয়ম। তং মৃত্যুং 
পঞ্চবে পঞ্চভূতানামৈক্যে দহে। দেঠস্তৈব মৃত্যু বন ইতি তাঁধিতবানিত্যর্থঃ। 
অজোহবীদিতি বঙ্লুগন্তাৎ লুডি বূপম্ ॥ ৪১ ॥ . 
সপ শী সপ পাপী পাপা সাপ পপপা পিপিপি পপ ০ পাশ পাশপাশি শিশিশ তি 

ৃ্ [দীপনী।] 
প্রাণে ইতি। প্রাগ্গমনবতি নাসাগ্রস্থানবর্থিনি বার বিত্যর্ঘ;॥ ৪১। 

". [চুমিকা।] টির 

ইন্জিয়াণি মনসি বিলাগ্য তন্মনঃ প্রাণে গ্রাণম্ অপাঁনে অগানং ৃ ষো 

ত্য দেহে দেহম্ ॥ ৪১ ॥ 

| .. [জীবগোন্ব/মী |] 

বাঁচমিতি। তৎ মনঃ ব্যবহারাত্বকং মনোহংশং ন তু পরমার্থাআ্বকমণ্রি 
অগ্রেহনুসন্ধাণাস্তরবিধানাৎ। গঞ্চতে পঞ্চতু তানামৈক্যরূপো। যো 5 

ন তু প্রীরুষ্ণপার্যদরূপে স্থদেহে ইত্যার্থঃ ॥ ৪১ ॥ : 

[ শ্রীবিষ্ষনাথচক্রবর্তী । ] 
অর্জুনবদ্যুধিঠিরোহগি বহিরনুসন্ধাননিবৃত্যর্থ$ গ্রধততেন্েত্্যাহ | *বাঁট 

মিত্যুণলক্ষণং সর্ধেন্রিয়াণি মনসি মনোহ্ধীনবৃত্তিত্বাৎ তচ্চ মনঃ প্রাণে প্রাণা- 
দীনবৃত্তিত্বাৎ তক্থিম্নেব জুহাব সমর্য়ামাদ" জুহোতের্দানার্ঘত্বাৎ। হে মনস্তত্য- 

পরে তিনি.বাগাঁদি ইন্জরিয় পকলকে মনে, মনকে প্রাণে) 
প্রাণকে,অপানে এবং উৎসর্গের সহিত অপানকে তদধিষ্ঠাত- 
দেবতা স্বরূপ মৃত্যুতে ও মৃত্যুকে পঞ্চত্বে অর্থাৎ পঞ্চভৃতের 
এঁক্যস্বরূপ দেহে লয় করিলেন ॥ ৪১ ॥ :* 



সস কু পু “জল 

৫৮৫. আ্ীমন্ভাগরতম |. [১ শ্বং--১৫ খা বৃ 

ভ্রিত্বে হুত্বা চ পঞ্চত্বং তচ্চিকত্বেংজুহোন্মুনিঃ। 
সর্ববমাত্বন্যজুহবীদ্ব্রক্ষণ্যাত্মানমব্যয়ে ॥ ৪২॥ 

মুনিঃ ( যুধিভিরঃ ) পর্চত্বং চত্রিত্বে (গুণত্রয়ে ) ছত্বা। তৎ (ত্তিত্বং ) চএকত্বে (অবিদ্যায়াম্) 

অজুহোৎ) (ততঃ) নর্বধং (সর্বারোপহেতুম্ অবিদ্যাম্) আত্মনি (জীবে) অজুহবীৎ 

(অজেইবীৎ। ততঃ) আত্মানম্ অব্যয়ে বক্ষণি (অজোহারীৎ ).॥ ৪২1 

. ত্রিত্বে গুপত্রয়ে। তচ্চ ত্রিত্বং একত্বে অবিদ্যায়াম্। সর্ধং সর্ধারোপহেতু- 
মবিদ্যাং আঁম্মনি জীবে। অজৌহবীদিতি বক্তব্যেহজুহবীদ্দিত্যার্যম্। এবং শোধিত- 
মাত্বানং ব্রহ্গণি অব্যয়ে কুটস্থে। ন তস্তান্ততর লয় ইত্যর্ঘঃ ॥ ৪২ ॥ 

রী [দীপনী।] | 
€(মুনিঃ মননশীলে। যুধিষ্ঠির ইতি যাবৎ ॥ ৪২--৪৮॥) 

গা 
৮ 

[চুর্নিকা।] . 

গুপয়ে গুণত্রয়ম্ অবিদ্যায়াং তাঁং জীবে শুদ্ধজীবং ব্রহ্মণি'বিলাপ্য ॥ ৪২ ॥ 

ছে 

(- [শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তীঁ। ] | 
মেবেক্ছিয়াণি দ্ভানি তবৈবৈতানি সন্ত সাম্প্রতং মমৈতৈ: প্রয়োজনং নান্তীতি 
ভাবয়ামাস। তেষু স্বত্বাভাবেন বস্ততঃ সম্প্রদানাভাবাৎ ন চতুর্থী। এবমগ্রেহপি 
সর্বত্র জেয়ম্।'নন্বহং কন্ত ভবামীত্যত আহ। তন্মনঃ প্রাণে জুহাব । তং প্রাণম্ 
ইতরে অপানে তেনাকর্ষণাঁৎ। অপানব্যাপার উৎসর্গস্তৎসহিতমপানং মৃতো 
৬দিষ্ঠাতৃদেবতায়াম্। অনেনৈব বাগাদিঘপি ততৎকর্মসাহিত্যং জ্ঞেয়ম। তং 
ৃত্যুং পঞ্চত্বে পঞ্চভূতানামৈক্যে দেহে। হে মৃত্যো ত্বং দেহক্তৈব ভব ইত্তি ভাবিত- 
বানিত্া ॥ ৪১ ॥ | 

অনন্তর ধঁ দেহাকে. সত্বাদিগুণত্রয়ে এবং এ গুপত্রয়কে 
একত্বে অর্থাৎ অবিদ্যাতে লয় করিলেন। পরিশেষে সমস্ত 
আরোপের হেতৃভৃতা অবিদ্যাকে জীবে লয় করিয়া এ জীবকে 
আঁবাঁর কুটস্থ ব্রন্মে সমর্পণ করিলেন-) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি 

। বিষয় সরুলের অগ্রয়োজন .বোধ করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব 
' কারণে সমর্পন পূর্বক একমাত্র পরত্রন্ষের ধ্যানে অভিনিবিউ' 
সি ॥ ৪২॥ 



রি 

১ স্কং--১৫ অং।] ্রীমস্ভাগবতমূ। ৫৮৫ 

| চীরবাসা নিরাহারো বন্ধবাও সুক্তঘু্ধাজঃ | 
দর্শয়ন্নাত্বনে। রূপং জড়োম্মভপিশাচবৎ। 

অনপেক্ষমাণে। নিরগাদশৃণুন্ বধিরো যথা ॥ ৪৩। 
(ততঃ) চীরবাঁসাঃ, নিরাহারঃ, খবন্ধবাক, মুক্তমুর্ধজঃ, জড়োম্মত্তপিশাচবৎ আর্ধীনঃ রূপং 

দর্শয়ন্, বধির, ধখ| অশূণুন, অনপেক্ষমানঃ (্য়ং গেহাৎ ) নিরগাত ॥ ৪৩ 

[শ্রীলীবগ্বোশ্বাদী। মি 

একত্বে অব্যক্তে । তদেবমাযাগ্যং তত সর্ব বু অব্যক্তে এব ভাবয়িক্ষণ যোগ্যং 

যৎ সর্ধং তৎ আস্মনি ভগবৎপার্ধদ্রূপে অভ্ুহ্বীৎ ভাঁবয়ামাস । তথ্স্বানং 
নরাকৃতিপরব্রহ্মণি সমর্পয়ামাস ॥ ৪২ ॥ 9৩ ॥ ৪৪ ॥ 0৫ ॥ 

১০১১১১১১১১0 

 ্রীবিশ্কনাধচন্রবর্তী।] 
ততশ্চ  পৃথিব্যাদিতৃতপঞ্চকং কস্থাস্ততীত্যত আহ । ত্রিত্বে গুণত্রয়ে তচ্চ 

ত্িত্বম্ একত্বে ব্যন্টিরূপে মায়াংশে তৎ সর্বমাতুনি জীবে অজুহ্বীদিতযার্যম্ 
অজোহবীদিত্যর্থঃ। হে জীব তটবতন্মায়াং শকৃতমুপাঁধিত্রিকম্ এতন্মাৎ ত্বং 
পৃথগ্ভূত এব বিরাজশ্ব নৈত্তস্তাঁধীনো ভবেতি ভাঁবঃ। *তধাত্মানং ব্রহ্মণি। 
এবং পরীক্ষিতি স্বরাজ্যভারং বজ্জে চ মথুরাঁং সমর্প্য তৎসমন্ধমাত্বনো*্যুরীক্কত্য 
বহিনিশ্চিন্ত ইব ইন্জিয়াদীন্পি ততদ্বশরিতরি যোগ্যে সমর্প্য অন্তনিশ্চিন্তে 
বভৃব। তথাহি ব্রঙ্গণঃ কৃষ্ণত্তৈব জীবো। জীবস্তৈব ব্যক্টিমায়৷ তস্তা এব*গুণত্রয়ং 
গুণত্রয়ন্তৈব পঞ্চভৃতাক্মকে। দেহঃ দেহস্তৈব মৃত্যুর্ধত্যোরেবাপানঃ অপানস্তৈব, 
প্রাণঃ প্রাণত্তৈব মনঃ মনস এব ইন্দিয়াণি ইন্দ্িয়াপামেব বিষয়! রাজ্যাদ্িভোগাঃ 
তেষাঞ্চ ভোক্তা সংগ্রতি পরীক্ষিদেব ন তু অহমিতি বিচারয়ামাস। কিন্তু 
ভগবন্নিত্যপরিকরত্ান্নিত্যবিগ্রহাণামপি তদাদীনামাআ্বানং প্রাক্কতশরীরং ম্্ৈ- 
বাক়ং বিচাঁরোহপ্যকিঞ্চিৎকর এবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪২ ॥ * 

রাঁজা যুধিষ্ঠির এইরূপে আত্ম-প্রতিপতি দাবা সর্ধবথ! 
নিশ্চিন্ত হইয়। বাহে চীরবসন পরিধান, আহার পরিত্যাগ, 
মৌনাবলম্বন ও কেশবন্ধন মোচন পূর্ববক আপনার আকৃতিকে 
জড়, উন্মত্ত বা পিশাচের ন্যায় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । 
এবং অরশেষে অনুজাদি কাহারও অপেক্ষা না করিয়াই বধিরের 
ন্যায় সকলের বাক্যেই অমনোযোগ পূর্বক, গৃহ হইতে 
_ নজ্াস্ত হইলেন ॥ ৪৩ ॥ 

৭8 
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উদ্দীচীং প্রবিবেশাশাং গতপূর্ববাং মহাত্মভিঃ। 
হি ব্রহ্ম পরং ধ্যায়ন্নাবর্তেত যতো গতঃ ॥ ৪৪ ॥ 

সর্বেবে তমনুনির্জগূত্র ণতরঃ কতনিশ্চয়াঃ। 

' কলিনাধন্্মিত্রেণ দ্ব স্পৃ্টাঃ প্রজা ভূবি ॥ ৪৫ ॥ 
হৃদি পরং ব্রহ্ম ধ্যায়ন্ (সন্), ধতঃ (যাঁং দ্িশং ) গতঃ (জন: ) ন আবর্তেত, মহাঁত্বভিঃ 

গতপূর্ববাং ( তাম্) উদ্দীচীম্ আশীং প্রবিবেশ । ৪৪ ॥ 

ভুবি প্রজাঃ অধর্্মমিত্রেণ কলিন। ম্পৃষ্টাঃ দৃষ্টা কৃতনিশ্চয়াঁঃ সর্ধে ভ্রাতরঃ (ভীমসেনা- 

দয়ঃ) তম্ অনুনির্জগ,ত॥ ৪৫1 ৃ 

[ শ্রীধরম্বামী। ] 

তদেবমাত্ম প্রতিপতিমুক্! বাহাস্থিতিমীহ চীরবাস' ইতি সার্দদবাভ্যাম্। 
বদ্ধবাঁক্ মৌনী। অনপেক্ষমাঁণঃ অনুজাদি প্রতীক্ষা মকুর্কন্ ॥ ৪৩ ॥ 

আশাং দিশম্। গতপুর্বাং পূর্ব প্রবিষ্টাম্। যতো যাং দিশম্ ॥ ৪৪ ॥ 

পু € 
৮ [ চূর্ণিকা। ] 

চীর্বাঁসা নিরাহারো! বদ্ধবাক্ মুক্তমূর্ধজঃ ধর্মঃ জড়োন্মত্বপিশীচবল্লোকং 
দর্শয়ন্ ॥ ৪৩ ॥ 

হৃদি ব্রন ধ্যায়ন্ উদদীচীং দিশং নিরগাৎ ॥ ৪৪ ॥ 

| প্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 

তদেরং সর্ধথ1 নিশ্চি্তস্ত তস্ত বাস্ৃস্থিতিমাহ চীরেতি। বদ্ধবাঁক মৌনী। 
অনপেক্ষমাণঃ অনুজাদি গ্রতীক্ষামকুর্ব্বন্ ॥ ৪৩ ॥ 

অধুনা স্তন্তসমন্তভারোহ্হমব্যগ্রঃ কাপি বিবিক্কে দেশে শ্রীকুষ্ণ্রাপ্ত্যর্থ 
মন্মন। ভব মদ্তক্ত ইতি ভগবছুপদিষ্টমেবোপায়ং করিষ্যামীতি নিশ্চিম্বতন্তস্য 
চেষ্টামাহ উদ্দীচীমিতি ৷ পরং বন্ধ শ্রীরুষ্ণং ধ্যায়ন্ ধ্যাতুম্ ॥ ৪৪ ॥ 

তিনি পুরী হইতে বহির্গত হইয়া হৃদয়মধ্যে পরব্রহ্গের 
ধ্যান করিতে করিতে পূর্ববপূর্বব মহাঁত্মগণ যে দ্রিকে গমন 
করিয়াছিলেন এবং যে দিকে প্রয়াণ করিলে আর প্রতিনিবৃত 
হইতে হয় না, সেই উত্তর দ্রিকে গমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥ 

2 পপ সা সপন জি স্টিল, সপ অনা শে অল বট বা হ্ারি শা প্টি্তি জর আট এটি লি হক 



এসিসিএ কাপ চো শিস স্পস্ট ্প্্্স 

তে সাঁধুকৃতসর্ববার্থ। জঞাত্বাত্যন্তিকমাত্মনঃ। * 
মনস! ধারয়ামাহ্র্বৈকুখচরণাদ্ুজমূ ॥ ৪৬ ॥ 

সাধুকৃতসর্্বার্থাঃ তে (ভীমসেনাদয়ঃ) আত্মনঃ আত্যত্তিকং (শরণং )জ্ঞাত্ব। মাস! বৈু্" 

চরণান্থবজম্( এক) ধারয়ামানঃ |: ৪৬) 

ধা স্কং_-১৫ অং1] শ্রীমস্ভাগবতমূ ] ৫৮৭ _. খখ শী 

সি 2 

রঃ 

[ঞধরহ্থামী।] 

অধন্মো মিত্রং যস্ত তেন ॥ ৪৫0 * 
সাধুক্ততাঃ সর্কে্থা ধঙ্াদয়ো যৈঃ। অতএব বৈকু্ঠত চরণাশুজমেব 

আত্যন্তিকং শরণং জ্ঞাত্বা মনস। ধারয়ামাস্তুঃ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ রর 

[ চূর্ণিক। |] 

তমন্থ সর্কে ভীমাদয়ো. জাতরঃ সনসা বৈকুগঠচরণাশ্বজং ধ্ঠায়স্তঃ সস্তঃ তন্মি- 
রারায়ণপদে গতিং প্রাপুঃ ॥ ৪৫ ॥৪৬ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ 

[ প্ীজীবগোস্বামী 1] 

তে ইতি। তে পাণবাঃ সাধু যথা স্তাতি! কৃতসর্ধীর্থঃ বশীকৃতধর্শার্ঘ | 
কামমোক্ষা অপি বৈকুষ্ঠন্ত শ্রীকষ্ণন্ত চরণাম্বজমেব আত্যস্তিকং পরপুরুযার্থং ৃ 
জ্ঞাত্বা তদ্দেব মনসা ধারয়ামাস্থৃঃ ॥ ৪৬ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 

শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্তং বয়মপি তন্মনস্কা এব ভবামেতি কতো নিশ্চয় যৈস্তে 1৪৫1 

তখন তাহার ভ্রাতৃবর্গও দেখিলেন, পৃথিবীতে অধর্ট্োর | 
সহিত কলির সমাগম হইয়াছে । উহ! একে একে সমস্ত 
প্রজাকেই স্পর্শ করিতে চলিল। তর্দশনে তাহার এরূপে' 
কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহার অনুগমনে গৃহ হইতে বহিগত 
হইলেন ॥ ৪৫ ॥ 

পাগুবগণ সকলেই ইতিপুর্ববে উত্তমরূপে চতুর্বর্গসাঁধক: 
ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । অতএব শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্মই 
জীবের আত্যন্তিক আশ্রয় জানিস মনে যনে ৮০০৪ ধারণ! 
করিলেন ॥ ৪৬ ॥ | | 

৯৮৯ শাকির 



৫৮৮ ভ্রীমন্তাগবতমৃ। [১ স্বং--১৫ অং 
০০০৪১ পসরা কাস্ট পিপি পি 

তদ্ধযানোদ্রিক্তয়৷ ভক্ত্য! বিশুদ্ধধিষণাঃ পরে | 

তন্রিম্সারায়ণপদে একান্তমতয়ে। গতিম্ ॥ ৪৭1 

অবাপু্রবাপাঁং তে অসন্ভিবিষয়াত্মভিঃ। 
. ববিধৃতকল্মষাস্থানং বিরজেনাত্মনৈব হি ॥ ৪৮ 
তদ্ধ্যানোত্রিক্তয়া ভক্ত্যা বিশ্তুদ্ধধিষণী', বিধৃত কল্মবাস্থানং (যৎ পদং) তশ্মিন পরে নারায়ণ 

পদে একান্তমতয়ঃ তে (বিধুতকলাষাঃ সম্তঃ), বিরজেন আত্মন! এব (হ্থাঁনম্ অবস্থানরূপাম্) 

অসপ্ভিঃ বিবয়াত্মভিঃ ছুরবাঁপাং গতিম্ অবাপুঃ হি ॥ ৪৭॥ ৪৮1 

শ্ীধরস্বামী |] ৪ 

কথভতে পদে বিধৃতকল্ষাণাম্ আস্থানং নিবাঁসস্থানং যৎ তন্মিন। বিরজে- 
নাত্মনৈব প্রাপুঃ ন তু ফোড়শকলেন লিঙ্গেন। গতের্বা বিশেষণম্। বিরজেনাত্মনৈ- 
বাবস্থানরূপাং গতিং তে বিধৃতকল্সষাঃ প্রাপুরিতি ॥ ৪৮ ॥ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী। ] 
নারায়ণঃ শ্রীকৃষঃঃ ॥ ৪৭ ॥ 
গুনর্শতিমেব বিশিনষ্টি । বিধৃতকল্সবং যৎ আস্থানং নিত্য-শ্রীকষ্ণপ্রকাশাম্পদং 

তদীয়া সভা। আত্মন! শ্বশরীরেগৈব। তত্র হেতুঃ বিরজেনাপ্রাকৃতেন। হি- 
শবোহসম্তাবনানিবৃত্য্থঃ ॥ ৪৮ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী । ] 

সাধু যথা স্তাঁ তথা কৃত অনুষ্টিতাঃ সর্কেহ্র্থা ধর্মাদয়ে! যৈস্তথাভূতা অপি 
আত্যন্তিকং তেত্যোহপ্যত্যস্তাধিকং শ্রীকৃষ্ণচচরণাম্জমেব মনস1 নির্ধারয়া- 
মাস্থঃ। “সাধুরুত! ধন্মার্কামমোক্ষা যৈরতএব চরণামুজমেবাত্যন্তিকমিতি 
শ্রীশ্বামিচরণাঃ ॥ ৪৬ ॥ 

এইরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যান দ্বারা তাহাদের 
হৃদয়ে ভক্তির অত্যুদ্রেক হইল এবং তাহাতে তাহাদের বুদ্ধিও 

' বিশুদ্ধ হইয়া উঠিল। তখন তীহার! পাপপুণ্যের অতীত ও 
পৃতাত্বা হুইয়! একান্তচিত্তে বিধৃতপাপ সাধুগণের আশ্রয়ভূত, 
বিষয়-বিদূষিতচিত্ত অসাধুগণের ছুষ্প্রাপ্য, সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ 1 

গতি লাভ করিলেন ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ 

স্পস্ট 



লা এপি সিসি এসি 

ঈমগাচ 1 শ্রীমপ্ভাগবতমূ। ৫৮৯ 

বিছ্ুরোইপি পরিত্যজ্য প্রভাসে দেহমাত্ববান্। 

কৃষ্তারেশেন তচ্চিতঃ পিতৃভিঃ ম্বকয়ং যযো ॥ ৪৯॥ 
আত্মবান্ বিছুরঃ অপি কৃষ্ণাবেশেন প্রভাসে দেহং পরিত্যজা তচ্চিত্ঃ (সন্)।পদ্ভৃভিঃ 

(সহ) শ্বক্ষয়ং (শ্বাধিকারস্থালং ) যযৌ ॥ ৪৯ & টি 

[ শ্রীধরস্বামী |] 

তীর্থান্ঘটন্ প্রভাসে কৃষ্ণাবেশেন শ্রীকষ্ণে চিত্মাঁবেশ্বা দেহং পরিভাজ্য 
তচ্চিত্ঃ এব সন্ তদানীং নেতুমাগতৈঃ পিতৃভি” সহ ্বক্ষযং স্বাধিক'রস্থানং 
যযৌ ॥ ৪৯ ॥ 

| দীপনী।: 

বাধিকারস্থানং যমলৌকমিতি প্রাঞ্চঃ ॥ ৪৯ ॥ 

[ চুণিকা।] 
ততো! বিছরোইপি প্রভাসে দেহং বিস্যজ্য শ্বস্থানং গতবান্ ॥ ৪৯॥ 

প্রলীবগ্ো্দামী। ] এ 
বিছ্রস্ত যমলোকগতিঃ শ্বাধিকারপালন+মঘং লীলয়! কায়ব্যুহেনেতি জ্ঞেয়ম। 

তদ্দিখমেব শ্ীভাগবতভারতয়োরবিরোধঃ স্তা।দতি ॥ ৪৯ ॥ 

[ শ্রীবিখনাথচত্রবর্তী |] 

বিশুদ্ধা জ্ঞানযোগাদ্যমিশ্রা ধিষণ! বুদ্ধির্ষেষাং তে । অতএব একা স্তমতয়ঃ | 
গতিং কীদৃশীং বিধৃতকল্মষাণাম্ আস্থানং নিবাসস্থানম্। যদ্বা বিধৃতকল্মষাণাম্ 
আস্থানং সভা স্ত্ধন্শীভিধানা ধত্র তৎ কৃষ্খধামৈব গতিম্ অবাপুঃ 1 কেন 
প্রকারেণেত্যত আহ। বিরজেন নির্মলেন গুণময়ধর্শেক্্রাদ্যংশরাহিত্যাদ প্রা- 
কৃতেনাত্মন। শ্বশরীরেণৈব ন তু দেহভঙ্গেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ 

এদিকে আত্মততৃজ্ঞ বিদুরও তীর্ঘপধ্যটন করিতে করিতে 
প্রভাসে উপনীত হইয়! এ স্থানেই দেহ পরিত্যাগ করিলেন। 
তিনি শ্রীর্ুষ্জীবেশ বশত তদ্গতচিত্ত হইয়া সাহার অভ্যর্থনার্থ 
সমাগত পিতৃগণের সহিত নিজের সাবিরা গমন 
করিলেন ॥ ৪৯ ॥ 



2 ১ 

৫৯০ _ আ্রীমস্ভাগবতমৃ। [১ স্কং--১৫ অং। 

ওইসব জর্জরিত সসপজরস্িস্ া স্ ৬ ০০ 

দ্রৌপদী চ তদীজ্ঞায় পতীনামনপেক্ষতাঁমূ। 
বাস্দেবে ভগবতি হ্যেকান্তমতিরাঁপ তম্ ॥ ৫০ ॥ 

ন্রৌপর্দী চ পতীনাং (আত্মানং প্রতি ) অনপেক্ষতাম্ আক্ঞার় তৎ (তদা') ভগবতি বাঁহু- 

দেবে,এিকাস্তমতিঃ (সতী)তং আপহি॥৫০। 

[ শ্রীধরম্বামী । ] 

আতআানং প্রত্যনপেক্ষতাং তদ। জ্ঞাত্বা তমাপ ॥ ৫০ ॥ 

[দীপনী |]. 

অনপেক্ষতাম্ অপেক্ষারাহিত্যমিত্যর্থঃ | তং শ্ীকৃফণম্ ॥ ৫০ 0 ৫১ ॥ 

[ চূর্নিকা। ] 
ততঃ দ্রৌপদী চ ভগবতি মতিং কৃত্বা ভগবস্তমাপ ॥ ৫* 

রা ০ [ শ্রীজীবগ্োম্বামী। ] 

আত্মানং প্রতি অনপেক্ষমাঁণানাং তৎ শ্রীুষ্ণসঙ্গমনম্ আজ্ঞায় সম্যক 
জ্তাত্ব। বাসুদেব শ্রীবন্ুদেবনননে | হি প্রসিদ্ধ । যন্মিপ্নেকাস্তমতিস্তমেব 
প্রাপ্তবতী । অত্রান্তেন পথা গচ্ছতোহপ্যেতান্ শ্রীদ্বারকানাথঃ স্বয়ং দ্বশক্ত্যা 
স্বনমীপমেবানীতবানিতি গম্যতে | নিত্যং সন্নিহিত ইত্যাছ্যক্তেঃ ॥ ৫০ ॥.৫১ ॥ 

ইতি শ্রীমন্ভাগবতপ্রথমন্থন্বস্ শ্রীজীবগোসম্বামিকৃতক্রমসন্দর্ভে পঞ্চদশোহধ্যায়; ॥ ১৫ ॥ 

এপস এ 

॥ [ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী। ] 

দেঁহং পরিত্যজ্যেতি | দেবতারূপ এব ন তু পার্ধদরূপঃ। অতএব পিত্ৃভি- 
স্তদবানীং নেতুমাগতৈঃ সহ্। স্বক্ষয়ং স্বাধিকা রস্থানম্ ॥.৪৯ ॥ 

ফ্রৌপদীতি। স্তত্রাদীনামপ্যুপলক্ষণম্। তম্ আপেতি দেহত্যাগানুভ্যা 
শরীরেণৈবেতি ॥ ৫০ ॥ 

দ্রৌপদীও পতিগণকে তাহার অপেক্ষা ন! করিয়াই একে 
একে প্রস্থান করিতে দেখিয়া ভগবাঁন বাস্থদেবে চিত্রসমর্পণ 
পূর্বক তীহাকেই প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫০ ॥ 

366 



2১৯. সা কক্ত 
১ স্কং--১৫ অং] প্রীমন্ভাগবতমৃ | ৫৯৯ 

| যচ্ছদ্বয়ৈতপ্তগবৎপ্রিয়াণা 

পাণ্ডোঃ স্থতানামিতি সম্প্রয়াণমৃ। 

শৃণোত্যলং স্বস্ত্যয়নং পবিভ্রং 
লব্ধ! হবো ভক্তিমূপৈতি সিদ্ধিযূ ॥ ৫১ ॥ 

ৃ (যঃ) ইতি (এবম্ ) এতৎ যত অলং ব্তযয়ুনং পবিত্রং ভগবতশ্রিয়াণাং পাপো; হতানাং 

ৃ সম্প্য়াণং শ্রদ্ধয়। শৃণোতি (সঃ) হরো ভক্তিং লব্ধ! সিদ্ধিম উপৈতি ॥ ৫১ ॥ 

ৰ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাঁণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াং বৈরাসিক্যাং 
প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে বুধিষ্টিরা দিন্বর্গীরোহণং নাম 

পঞ্চদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥ 

[ভ্রীধরন্বামী |] 

ইত্যেবং যৎ সম্পরয়াণং অলম্ অতিশয়েন স্বস্ত্যয়নং মঙ্গলাম্পদম্ অলং 
পবিত্রঞ্চ ॥ ৫১ ॥ 

ইতি শ্রীমন্ভাগবতভা বার্থদী!পকাঁয়াং প্রথমন্ন্ধে পঞ্চদশোহধ্যঞ্যঃ ॥ ১৫ ॥ 
টি 

[ চূর্ণিকা।; 
ঃ শ্রন্ধয়া পাুস্ততানাং প্রশ্নাণং শৃণোতি সঃ হরৌ ভক্তিং লুনা সিদ্ধিম্ 

উপৈতি ॥ ৫১ ॥ 

ইতি শ্রীমস্তাগবতপ্রথমন্ন্ধুণিকায়াঁং পঞ্চদশোহধ্যায়ত ॥ ১৫ | 

[শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী । ] 
ইতি এবং সংপ্রয়াণমেব ন তু প্রকারাস্তরম্। সিদ্ধিং সিদ্ধিদশাম্ ॥ ১ ॥ 

ইতি সারার্থদর্শির্তাং হষিণ্যাং তক্তচেতসামু। ঠা 
প্রথমেহয়ং পঞ্চদশঃ সঙ্গত: সঙ্গত? সতাম্ ॥ ১৫ ॥ 

যিনি ভগবৎপ্রিয় পাগুবগণের অতিপবিভ্র পরমমঙ্গলাস্পদ 
এই মহাপ্রস্থান-বৃত্তান্ত শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন, তিনি 
জ্রীহরিতে ভক্তিসম্পন্ন হইয়া মহতী সিদ্ধি লাভ করিয়া 
থাঁকেন ॥ ৫১ ॥ 

যুধিঠিরাদির স্বর্গারোহণ নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ৭ 



যৌড়শোহধ্যায়ঃ | 

সৃত উবাচ.। 

ততঃ পরীক্ষিদ্দিজবর্ম্যশিক্ষয়া 

মহীং মহাঁভাগবতঃ শশাস হ। 

যথা হি সৃত্যামভিজাতকোবিদাঃ 
« সমাদিশন্ বিপ্র মহদ্গুণভ্তথা ॥ ১ ॥ 

ততঃ (হে) বিপ্র। অভিজীতকোবিদাঃ হুত্যাং ধা হি সমাদিশন্, তথা মহ্দ্গুণঃ 

মহাঁভাঁগবতঃ পরীক্ষিৎ ছ্বিজবর্যযশিক্ষয়। মহীং শশাস হ॥১॥ 

[ শ্রীধরম্বামী | 

ততশ্চ যোঁড়শে ভূমিধর্ময়োঃ কলিখিনয়োঃ । 
সন্বাদে বর্যতে প্রাপ্তিঃ পালকস্ত পরীক্ষিত ॥ ৪ ॥ ূ 

দ্বিজবর্ধযাণাং শিক্ষয়া । সুত্যাং জন্মনি । অভিজাতকোবিদাঃ জাতকর্্দবিদঃ। 
হে বিঞ্প | মহতাং গুণা যন্মিন সঃ ॥ ১ ॥ 

৬ দীপনী | 1 

» | ১৪ | 

[ চুণিক।।] 
সত উবাঁচ। ততঃ পরীক্ষিৎ মহীং শশাস ॥ ১ 

[ জীবগোন্বামী।] 

০১ ॥ 

ষোড়শ অধ্যায়ে কলি-প্রভাব-খিক্ন ধর্ম ও পৃথিবীর কথোপকথন কালে 

মহীপতি পরীক্ষিতের উপস্থিতি বর্ণিত হইতেছে। 

সৃত বলিলেন, শৌনক ! এদিকে, জন্মকাঁলে জাতকজ 
পণ্ডিতগণ যেরূপ ভবিষ্যৎ নির্দেশ করিয়াছিলেন, মহীভাগবত 
মহারাজ পরীক্ষিৎ কালক্রমে তাদৃশ মহদৃগুণসম্পন্ন হইয়াই 
প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে রাজ্যশাসনে 

.হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥ 



] ১২-১৩অং।]  শ্রীমভাগবতমূ। ৫৯৩. 
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স উত্তরস্ত তনয়ামুপযেমে ইরাবতীমৃ। 
জনমেজয়াদীংশ্ত্ুরস্তস্তাযুৎপাদয়ৎ সুতান্॥ ২॥ 
আজহারাশ্বমেধাংস্ত্রীন্ গঙ্গায়াং ভূরিদক্ষিণান্। 

শারদতং গুরুং কৃত্ব! দেব যত্রাক্ষিগোচরাঃ ॥ ৩ ॥ 
সঃ উত্তুরস্ত তনয়াম্ ইরাবতীম্ উপহেমে । তস্যাং জৰমেজর়াদীন্ চতুরঃ সুতাঁন্ উৎ- 

পাদয়ৎ (উদ্পাদয়ৎ) ॥ ২ ॥ 

শরদ্বতং গরুং কৃত্ব! গঙ্গ।য়।ং তুরিদক্ষিণান্ ত্রীন্ উনি আঁসহার ; ষত্র (দবাঁঃ অক্ষি- 

গোচরাঃ (আসন) ॥ ৩॥ 

[ ভ্রীধরম্থামী |] 

জনমেজয়াঁদীনত্যর্দে একাক্ষরাধিক্যং ছান্দসম্। উত্পীদয়দিত্যড়াগমাঁভাবঃ 
আর্ষঃ ॥ ২॥ 

আজহার রুতবাঁনিত)এ৫ঠ। শারদ্বতং কৃপম্। যত্র যেষশ্বমেধেষু ॥ ৩ ॥ 

[ চুণিকা | ] 
স উত্তরস্ত কন্তাম্ ইরাঁবতীং নাম উপষেমে। তত্তাং জনমেলয়াদীদ চতুরঃ 

পুত্রান্ জনয়ামাস ॥ ২ ॥ 

চি 
[ প্ীজীবগোব্বামী ।] 

'স উত্তরস্তা তনয়ামিতি পুর্বকথা (রাজ্যাভিযেকাঁৎ প্রাকৃ)। ব্রহ্মচ্ষ্যে, 
রাজ্যাভিষেকাযোগাৎ ॥ ২॥৩।॥৪॥ ৫॥ 

[ প্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] & 

পরীক্ষিতো দিপ্বিজয়ে। ধর্মপ্রশ্নং ক্ষিতিং প্রতি । 
তস্তাঃ কৃষ্ণবিযুক্তায়াঃ শোকোক্ভিঃ ষোড়হ্রোইভ বহু ॥ ০ ॥ ৪ 

হে বিপ্র। তথৈব মহতাং গুণা যন্মিন্ সঃ অভূৎ ॥ ১ ॥ 
জনমেজয়াদীনিতি। প্রধানে কর্মণ্যভিধেয়ে ম্ভাদীনাহুপ্িকর্মণামিতি- 

বন্নবাক্ষরৈকপাদোহস্্ুব্বিংশষোহ্য়ম্ ॥ ২ ॥ 

তিনি সিং 'হাসনাধিরোহণের পুর্বেবেই উত্তরের কন্তা! 
 শরাঁবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ ইরাবতীর গর্ডে 
_ শুপর জনমেজয় প্রস্ৃতি চারিটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ॥২। 
স্রীিটিিিিিশিিশিশশশশশাাশীনও 

৭৫ 



িস্তিসটি 

শি লস সস 

৮৮১ 
৫৯৪ শ্রীমস্তাগবতমৃ। [১ স্কং-১৬ অং। 
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নিজগ্রাহোজস! বীরঃ কলিং দিথিজয়ে কচিৎ। 
নৃপলিঙ্গধরং শূদ্রং দ্বন্তং গোমিথুনং পদ ॥ ৪॥ 

শৌনক উবাচ 
কন্ত হেতোনিজগ্রাহ কলিং ধিখ্বিজয়ে নৃপঃ। 
নৃদেবচিহুধ্বক্ শুদ্রকোইসৌ গাঁং যঃ পদ অহন্ ॥ ৫॥ 

বীর; (সঃ) কচি দিগৃখিজয়ে নৃপলিঙ্গধরং শুপ্রং পদ গেমিথুনং দ্বস্তং কলিম্ ওজস| 

নিজগ্রাহ ॥ 5 . 

নৃপঃ দিগৃবিজয়ে কত্ত হেতোঃ কলিং (কেবলং ) নিজগ্রাহ (ন তু হতবান্)। (যতঃ) যঃ 

গাং পদা অহন্ নৃদেবচিহ্ধৃক্ অসৌ শুদ্রক£। [ "শৃদ্রুকোহসৌ” ইত্যত্র "শদ্রঃ কোহসৌ” ইতি 

বা পাঠঃ ]॥ ৫ ॥ 
পাপ ৯5 ও পপ ৯৮ পপ 

[প্রধরঙ্থামী |] 

নিজগ্রাহ নিগৃহীতবান্। কলিমেব নিদ্দিশতি নৃপেতি ॥ ৪ | 
পপ সপ পপ পা ৯ পপ পাপ পা অপ 

রড 
| চুর্ণিকা। ] 

ততঃ কপং গুরুং কৃত্বা গঙ্গাতীরে ভূরিদক্ষিণাংস্ত্রীন্ অশ্বমেধান্ চকাঁর ॥৩॥ 
ততঃ দ্িগ্বিজয়ে নুপলিঙ্গধরং গোমিথুনং পদ সন্ত কলিং নিগৃহীতবান্ ॥৪॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তীঁ 

শারদতং কপম্॥৩।॥৪॥ 

তিনি কৃপাচার্য্যকে গুরুত্বে বরণ করিয়। গঙ্গাতীরে তিনটি 
অশ্বর্মেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন । এঁ সকল যজ্জে প্রভূত দক্ষিণ! 
প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং দেবতা সকল প্রত্যক্ষ হইয়া 
ছিলেন ॥ ৩ ॥ 

মহাবীর পরীক্ষিৎ একদা দিগৃবিজয়ে বহির্গত টক 
দ্বেখিলেন, নৃপলিঙ্গধারী শুদ্ররূপী কলি পাদ দ্বারা গো- 
মিথুনকে তাঁড়ন করিতেছে; তদ্দর্শনে তিনি স্বীয় পরাক্রম' 
প্রকাশ পূর্বক কলির যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছিলেন ॥ ৪ | 



১ স্কং--১৬ অং।] শ্রীমপভাঁগবতমৃ,। ৫৯৫ 

তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি বিষুকথাশ্রয়মূ। 

অথবাস্ত পদাস্তোজমকরন্দলিহাঁং সতামৃ। 

কিমন্যৈরসদালাপৈপ্বায়ুষো যদসদ্ধয়ঃ ॥ ৬ ॥ 
( হে) মহাভাগ ! তৎ যদ্দি বিষুকথাগ্রয়ম অথব| অস্য পদাভোজমকরন্দলিহঠি সতাং 

( কথাশ্রয়ং, তহি) কথ্যতাম্। যৎ (ষৈঃ) আয়ুষঃ অসদ্ধযয়ঃ, (তৈঃ) ত”ম্য* অসদালাপৈঃ 

1 কিম্?॥ ৬) ৪ 

কন্ত হেতোরিতি । অগ্বমর্থঃ। কম্মাদ্ধেতোঃ কলিং কেবণং নিজগ্রাহ ন তু 
হতবান্। যতোইসৌ শূদ্রকঃ অতিকুত্সিতঃ শুদ্রঃ। যো গাং পদাহস্সিতি ॥ ৫॥ 

... [দীপনী।] 
কুৎসিতে (পাঁং ৫1 ৩।৭৪) ইত্যধিকারে সংজ্ঞায়াং কন্ (পাঁং৫।৩।৭৫) ইতি 

লুত্রেণ কুৎসিতার্থে শুদ্রশবাঁৎ কনি শুদ্রকশব্ঃ সাধনীয় ইত 1শয়েনাহ শুদ্রকঃ অতিকুৎসিতঃ 

শূত্র ইতি ॥ ৫--৭॥ 
সপ 

[ চিক! । ] & 

শৌনক উবাচ । হে সত পরী ক্ষিৎ কম্ত হেতোঃ কলিং নিজগ্রাহ ধঃ পদ! 
গামহন্ স কঃ শূদ্রঃ ॥ ৫॥ 

[ শ্রীবিশ্বন।থচক্র বস্তা । 

নিজগ্রাহ ন তু হতবান্। যতোহসৌ শৃদ্রকঃ অতিকুৎ্পিতে। হস্তমেবো- 
চিত্র? ॥ ৫ 

শোৌনক বলিলেন, সুত ! রাজা পরীক্ষিৎ দ্রিগৃবিজয়- 
কালে কি নিমিত্ত কলির কেবল নিগ্রহুই করিয়াছিলেন ? 
রাঁজচিহ্ধারী কুৎসিত-শূদ্রেরপে কলি যখন গোমিথুনকে পদী- 
ঘাত করিতেছিল, তখন তাহাকে একবারে, সংহার করিলেন 
না কেন ?॥ ৫ ॥ 

মহভোগ ! উক্ত উপাখ্যান-মধ্যে দি বিষুণকথাঁর সংঅ্রব 
'থাঁকে, অথবা তন্মধ্যে যদি ভগবচ্চরণারবিন্দমমকরন্দসেবী সাঁধু 

4 মহাপুরুষগণের কথা থাকে, তবেই.উহ1 বর্ণন “কর, নতুবা 

5 ০ ১ রি পাদ লী তা এ ক পা পিসি লা সি এ পি বসি সিল সপ পপ
ি পাপ

 

০ 

এগ সা 

সত 



8৯৯... 
৫৯৬ শ্রীমপ্ভাগবতম্ | | ১ স্বং--১৬ অং। 

পেস এসি পাস সমস সি রসি সমস 

ক্ষুদ্রায়ুষাং নৃণামঙ্গ মর্ত্যানাম্বত মিচ্ছতাঁম্। 

ইহোপহৃতো। ভগবান্ মৃত্যুঃ শামিত্রকর্্ণি ॥ ৭ ॥ 

অঙ্গ! ক্ত্রায়ধাং মত্ত্যানাম্ খতম্ ইচ্ছতাং নৃশীং ভগ্গবান্ মৃত্যুঃ ইহ শামিত্রকর্ণি 
উপ্হৃত* ॥ ৭ ॥ 

[ শ্রীধরন্বামী |] 

অন্ত বিষ্ঠোঃ পদাস্তোজয়োর্ষেো মব্রন্দস্তং লিহস্তি আশ্বাদয়ন্তি যে তেষাঁং 
সতাঁং মহতাং বা কথীশ্রয়মিতি সমাসান্রিস্কষ্যানুষঙ্গঃ | তহি কথ্যতাম্। নে? চেৎ 
কিমন্ৈরসত্তিরালাপৈঃ। যৎ যৈরাযুষে! বৃথা ক্ষয়ঃ ॥ ৬ ॥ 

অস্মাকময়ং সত্রপ্রযত্বোহপি ইরিকথামৃতপানার্থ এবেত্যাহ সার্ধদ্বীভ্যাম্। 
ক্ষুদ্রমল্লমীযুর্যেষাম্ অতো ম্ত্যানাং মরণবতাং তথাঁপি খতং সতাং মোক্ষ মিচ্ছতাং 
যে৷ মৃত্যুঃ স ইহ সত্রে শমিতুরিদং শামিত্রং কর্ম পণুহিংসনং তদর্থমুপহ্তঃ॥ ৭ ॥ 

[ চুণিক। ] 
ইদং কৃষ্ণকথাশ্রয়মন্তি চে তহি কথয় অন্যেরসদালাপৈঃ কিং যৈঃ বুথ 

আযুরনগ্ততি ॥ ৬ 
অস্থ্ণ কং সত্রপ্রধত্তোহপি হরিকথী শ্রবণার্থ এব । অশ্মিন্ সত্রে মৃত্যুরাইতঃ। 

অতঃ সত্রসমাপ্তিপর্য্যস্তং কোইপি জনঃ ন ভ্রিয়েত। অনেন ভগবতৎকথাশুবণাৰ- 
কাশঃ হৃচিতঃ ॥৭॥৮॥ 

পেশী 

[ শ্রীজীবপোন্বাসী | ] 

যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ং ভবতি তহি তদন্ত কথ্যতামিত্যর্থঃ ॥ ৬। 
খতং পরমসত্যং শ্রীভগবস্ত মিচ্ছতাং ক্ষুদ্রায়ুষামন্ঠৈঃ কিম্। নন তাদৃশানাং 

শ্রীভগবৎকথাশ্রবণমপি সম্পন্নং ন স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ইহেতি ॥ ৭ ॥ 

সা ৬ সিটি বস সিসির সিসি সপ সপ সি স্র 

৪ [ শ্রাবিশ্বনাখচক্রবত্তী |] 
তৎ কাঁলনিগ্রহণং সাং কথাশ্রয়মিত্যনেন সমাসগতেনাপ্যনবয়ঃ ॥ ৬ | 

তআয়ুর অপব্যয় হয়, এরূপ অন্য অসদালাপের প্রয়ো- 
জন নাই ॥ ৬। 

' অঙ্গ! অল্পায়ু, মরণশীল, মোক্ষকাম মনুষ্যগণের ম্ৃত্যু- 
স্বরূপ ভগবান যম এই ক্ষেত্রে যজ্জীয় পশুহিংসন কর্মে আহত" | 

ক হইয়াছেন ॥ ৭ ॥ 
ম৯- ---াাশাশ্প্িসি 



চলন 
১ স্বং-_১৬ অং।] শ্রীমপ্ভাগবতমৃ। ৫৯৭ 

িপসটি ি লোন লো স্টিল সিল্কসিটি রি কি এ এপি শি এপ সি সি তি মি লা পা কাছ লো পি সাক 

ন কশ্চিন্মিয়তে তাবদ্যাবদাস্ত ইহান্তকঃ। 
এতদর্থং হি ভগবানাহৃতঃ পরমধিভিঃ | 
অহে। নূলোকে গীয়েত হরিলীলাম্বতং বচঃ ॥ ৮ ॥ 

ইহ যাবৎ অন্তকঃ আস্তে, তাবৎ ক্বশ্চিং ন হিয়তে। অহে! নৃূলোকে হরিলীলাম্থতং বচঃ 
পীয়েত ; এতদর্থং হি ভগবাঁন্ (মৃত্যুং ) পরমাধভিঃ আহৃতঃ ॥ ৮ ॥ 

আীবরন্বামী ॥ 

ততঃ কিমতঃ আহ ন কশ্চাদতি । ততোহাপ কিমিত)ত্রাহ। অহ বূলোকে 
হরিলীলামুতং বচঃ পীয়েতেত্যেতদর্থন্ । হরিলীলৈবাঘৃতং যন্মিন্ ॥ ৮ ॥ 

[ দীপনী |] 

( অষ্টমঙ্সোকে-_“যতেত বুদ্ধিমীন্ মৃত্যোৌরভাবাঁয় পুরৈব হি।” ইতি তৃতীয়চতুর্থচরণো 

কচিৎ দৃগ্তেতে ॥ ৮--১১ ॥ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী | ] রি 

যাবদিহ হরিকথায়ামান্তে ভাঁবদিহ কশ্চিন্ন ভ্রিয়েত। তচ্ৈষাংণ শ্রোতৃণাং 

মরণনিবারণকারণং মৃত্যাহবানং নির্ধি হরিকথামুতপাঁনার্থমেবেত্যাহ্থ এত 'র্থ 
মিতি ॥৮॥ ৯॥ রঃ 

সপ পপ আস্ত পপ উপ 

| শ্রীবিশ্বনী থচত্রবর্তী | ] ৬ 

তং সত্যবস্ত শ্রীরুষ্ণমিতার্থঃ। নন্ু নশ্বরদেহানাঁং কৃষ্ণকথাভাগ্যলাভোহপি 
কথং সেতস্ততীতি অত আহ । ইহ ক্ষেত্রে শমিতুরিদং শামিত্রং কর্ম পশুহিংসনং 
তত্র তদর্থং মৃত্যুকপহৃতঃ ॥ ৭ ॥ 

ততঃ কিমত আহ ন কশ্চিদ্দিতি । ততোহপি ফকিমত আহ জহো ইতি ॥৮॥ 

অন্তক যাব রা স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাবৎকাঁল 
কাহারও মৃত্য হইবে না। ফলত এই নিমিত্তই মহধিগণ' 
ভগবান অন্তককে এই স্থানে আমন্ত্রণ করিয়। রাখিয়াছেন। 
অতএব এই অবসরে লোক সকল এই নরলোকে হরিলীলা- 
মৃত পাঁন করিতে থাকুন ॥ ৮॥ 



৮৯৮ প্রীমন্তাবতম্। [১ স্কং--১৬ জং! 1 
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এ 

মন্দস্ত মন্দগ্রজ্ঞন্ত বয়ে! মন্দায়ুষশ্চ বৈ। 

নিদ্রয়া হিয়িতে নক্তং দিবা চ ব্যর্থকর্্মভিঃ ॥ ৯ ॥ 

সৃত উবাচ। 
যদা পরীক্ষিৎ কুরুজা্গলে বসন্ 

কলিং প্রবিষ্টং নিজচক্রব্তিতে | 

নিশম্য বার্ভীমনতি প্রিয়াং ততঃ 
শরাসনং সংযুগশৌগ আদদে ॥ ১০ ॥ 

মন্দস্য মন্দপ্রজ্ঞসা মন্দাযুষঃ চ বৈ নত্তং (যৎ) বয়ঃ, (তৎ) নিদ্রয়। হিয়তে ; দিবা চ 

(ষৎ বয়ঃ, তৎ) ব্যর্থকর্্মভিঃ (হিয়তে ) ॥ ৯ ॥ 

পরীক্ষিৎ যদ। কুরুজাঙ্গলে বসন্ (আস্তে, তদ1) নিজচক্রবর্তিতে কলিং প্রবিষ্টং (শুশ্রাব)। 

ততঃ (তাম্) অনতিপ্রিয়াং বার্তাং নিশম্য সংযুগশৌওঃ (সঃ) শরাসনম্ আদদে ॥ ১৪ ॥ 

আতা সি সস উস লা পিউ প্রসব পজ 

সরস শশী স্পসিস 

[শ্রীধরস্বামী |] 

তদভাবে বৃটথৰ জীবনমিত্যাহ | মন্দস্ত অলসস্ত | নক্তং রাত্রৌ যদ্বয়ঃ 
আয়ুস্তন্নিধ্য়। দিবা অহ যদ্বয়ঃ তৎ ব্যর্থকর্মুভিঃ অপহ্রিয়তে ॥ ৯ ॥ 

পপ পপ 

এ 

[ চুণিকা |] 
অহে। হরিকথাপাঁনং বিনা অন্ত অল্লাযুষো জনম্ত আধুঃ রাত্রো নিদ্রয়া দিব! 

চ ব্যর্থকর্ম্মভির্নগ্ততি অতে। হরিকথাং কথয় ॥ ৯ ॥ 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্বস্তী |] 
অন্তথ/ আঁযুষে। বৈয়র্ঘ্যমিত্যাহ মন্দস্তেতি ॥ ৯ 

(ধীহ্বার জীবনে এ সৌভাগ্য ঘটে না, তাহার জীবনই 
বৃথা |) স্বভাঁবত অলস, মন্দবুদ্ধি ও অল্লায়ু লোক সকলের 
ক্ষুত্রে জীবনের দিবসাংশ বৃথা কন্মে ও রাত্রিরপ অংশ নিদ্রা- 
তেই অপব্যয়িত হইয়া যায়! ॥ ৯॥ 

*সুত বলিলেন । সংগ্রাম-নিপুণ রাজ পরীক্ষিৎ কুরুজাঙ্গল 
নামক স্বরাঁজ্যে অবস্থান-কালে একদ] শুনিতে পাইলেন যে, ' 
তাহার নিজ সেন! দ্বারা! পরিরক্ষিত রাজ্যমধ্যে কলি প্রবেশ * 
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বা € 
১ ] নু ১স্কং-১৬ অং। | তে 
১ 0 

সপ পপি পপ পাত 
গর, 

৫৯৯ 1 
লাখ শি তানি সি লিস্ট রিল শিম তি পন নি 

2, 
॥ পা স্বলঙ্কতং শ্যামতুরঙ্গযোজিতং 

রথং ম্বগেন্দ্রধ্বজমাশ্রিতঃ পুরা । 
বৃতে। রথাশ্বদ্িপপতিযুক্তয়! 

স্বসেনয়। দিখিজয়'য় নির্গতঃ 1 ১১ ॥ 
স্বলঙ্কৃতং গ্ামতুরঙ্গযোজিতং মৃগেন্দ্রধ্জং রথম্ আশ্রিত (সঃ) র*[ম্বদ্বপপতিযৃক্তয়া 

স্বসেনয় বৃতঃ (সন্) দি1ধজয়ায় পুরাঁৎ নির্গতীঃ ॥ ১১ ॥ 

[ শ্রীধরস্বামী |] ৰ 

তত্র তাঁবৎ কলিনিগ্রহপ্রসঙ্গমাহ। যদ! নিজচত্রবপ্তিতে শ্বসেনয়। পরিপালিতে 

দেশে কলিং প্রবিষ্টং শুশ্রাব। তদ! তাম্ অনতিপ্রিয়াং বার্তাং কিঞিৎ প্রিয়াঞ্চ 
যুদ্কৌতুকসম্পত্তেঃ নিশম্য ততঃ শরাপনং ছুষ্টনিগ্রভাথমাঁদদে। সংযুগশৌগ্ঃ 
যুদ্ধে গ্রগল্ভঃ । সংযুগশোরিরিতি পণঠে যুদ্ধে শৌরিতুল্যঃ ॥ ১০ ॥ 

[ চুণিকা।] 
কত উবাচ। যদ! দেশে কলিং প্রবিষ্টং শুশ্রার তদা ধন্ুগৃহীত্বা ॥ ১০ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] ও রি 

অনতিপ্রিয়াম্ অতিশয়েনাশ্রিয়ামিত্যর্থঃ | টীকায়াং ছষ্টনিগ্রহার্থমাঁদদ 
ইতি তন্লিগ্রহেণৈৰ কলিনিগ্রহঃ শ্তাদিত)ভিপ্রায়াৎ ॥ ১০ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বন/থচবত্তাঁ। ] ৯ 

'যদা নিজচক্রবর্তিতে শ্বসেনয়৷ পালিতে দেশে কলিং প্রবিষ্টমৈব অনতি- 
প্রিয়াং বার্ভাং তজ্জিঘাংসয়া কিঞ্চিৎ প্রিয়াঞ্চ নিটিম্য শরাঁসনম্ আদদে তদৈধ 
পুরাঁৎ দিখ্িজয়ায় নির্গত ইত্যন্বয়ঃ | অত্র প্রবিষ্টঃ কলিরেবানতিপ্রিয়া বার্তেত্যনু- 
বাদবিধেয়ভাবো৷ বিবক্ষিতো জ্ঞেয়ঃ। শৌপ্ডিঃ (শোৌওঃ) প্রগল্ভ্। সংষুগ- 
শৌরিরিতি পাঠে সংযুগে শৌরিতুল্যঃ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫ 

করিয়াছে। তিনি এই অনতিপ্রিয় বার্তা শ্রবণ করিয়াই 
দুষ্টের নিগ্রহের নিমিত্ত শরাসন গ্রহণ করিলেন ॥ ১০ ॥ 

তিনি, ততক্ষণাঁৎ শ্যামবর্ণ-অশ্ব-সংযোজিত সিংহাকৃতি- 
ধ্বজ-সমূলঙ্কত স্বীয় স্থসজ্জিত 'মনোহর রথে আরোহণ পূর্ববক 

' রথ, অশ্ব, দ্বিপ ও পত্তি রূপ চতুরঙ্গিণী সেন! সমভিব্যাহাঁরে 
' দ্িগৃবিজয়ার্থ পুরী হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ১১॥ 



নু 

৬০০ শ্রীমস্ভাগবতম্ | [ ১ স্কং--১৬ অং | 

ভদ্রাশ্বং কেতুমালঞ্চ ভারতং চোতরান্ কুরূন্। 

কিম্পুরুষাঁদীনি বর্ধাণি বিজিত্য জণুহে বলিম্ ॥ ১২ ॥ 
ভদ্রাহ্বং কেতুমালং ভাঁরতম্ উত্তরান্ কুরন্ চ কিম্পুরুষাদীনি বর্ধাণি চ বিজিত্য বলিং 

জগৃহে ॥১২॥ 

[ শ্রীধরস্বামী।] 

ততশ্চ দিখ্বিজয়াঁয় নির্গতঃ ॥ ১১ ॥ 
ভদ্রাশ্বাদীনি পূর্বপশ্চিমদক্ষিণোত্তরতঃ সমুদ্রলগ্নরানি বর্ধাণি। মেরোঃ 

সর্বতঃ ইলাবৃতং তত উত্তরতে। রম্যকং হিরগয়ধ দরক্ষিণতো! হরিবর্ষং কিংপুরুষঞ্চ 
তানি বিজিত্য ॥ ১২ ॥ 

[ দীপনী |] 
ভদ্রাস্বাদীনীতি । অত্রাদিপদীৎ কেতুমাল-ভারতবর্ধ-উত্তরকুরুবর্ষাণাং গ্রহণম্। পূর্ব্ব- 

পশ্চিমদক্ষিণোত্তরতঃ মেরোরিতি শেষঃ। সমুদ্রলগ্রানি পার্থ ইতি শেষ; । ততঃ ইলাবৃতাৎ 

ইতি ভাবঃ। এতদ্বিশেষঃ পঞ্চমন্ষন্বীয়ষে(ড়শাধ্যাঁয়াদে দ্রষ্টব্য ইতি ॥ ১২--১৫ ॥ 

ছি [ চূর্ণিকা। ] 

রথমাস্থায় সেনয়া বুতঃ পরীক্ষিৎ দিগ্বিজয়ার্থং পুরান্নির্গতঃ সন্ ॥ ১১ ॥ 
ভদ্রাশ্বং কেতুমাঁলং ভারতং বর্ষম্ উত্তরান্ কুরূংশ্চ বিজিত্য করং জগৃহে ॥১২। 

[ শ্রীজীবগোশ্বামী ॥] 

অতএব দিখিজয়ায় তত্তন্দিকৃস্থিতহুষ্টরাজাদিবশীকারায় ॥ ১১ ॥ 
ততশ্চ তত্প্রভাবেণ নিহুতন্বপ্রভাবে সতি ভারতবর্ষমাত্রাধিকারিণি কলো 

প্রসঙ্গতো” ভদ্রাশ্বাদীন্তপি জেতুং গতঃ। ক্রমন্্বত্র ন বিবক্ষিতঃ ॥ ১২ ॥ ১৩। 
॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ 

তিনি ক্রমে সমুদ্রসংলগ্ন পূর্ববাদিদিগ্বর্তী ভদ্রাশ্ব, কেতু- 
মাল, ভারত ও উত্তরকুরু নাঁমে বর্ষচতুষ্টয়, মেরুকে পরি- 
বেষ্টন 'করিয়া অবস্থিত ইলাবরৃত বর্ষ, উহার উত্তরস্থিত রম্যক 
ও হিরগ্ময় বর্ষ এবং দক্ষিণদিকৃস্থিত হুরিবর্ষ ও কিম্পুরুষ বর্ষ 
বিজয় করিয়! ততদ্বর্ষের অধিপতিগণের নিকট হইতে প্রচুর 
উপহার গ্রহণ করিলেন ॥ ১২॥ 

2৯ 
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সি কাটি সত পাছি পাস পট লি শসটিরাষটি এ ৭ পম পাসপিস্টিপাস্পিসি বাদি সর্লাসটিল ৯৫ সলিল লি বাসি ল্িলস্মিি এমপিরা পাম্পি সরি সপ সা ৯৫ সপ পসরা ৯ পাপী 

্র তাত্রোপশৃানঃ স্পূর্বেষাং মহাত্মনাম্ | 
চীন বশঃ কৃষ্ণমাহাত্্যসুচকম্ ॥ ১৩ ॥ 
আত্মানঞ্চ পরিত্রাতমশ্বথান্বোহস্ত্রতেজসঃ। ৃ 
ন্েহঞ্চ কৃষ্ণপার্থানীং তেষাঁং ভক্তিঞ্চ কেশবে ॥ ১৫ ॥ 
তেভ্যঃ পরমসন্তব্টঃ প্রীত্যুজ্জভ্ভিতলে:চন | 
মহাধনানি বাঁদাংসি দো হারান মহামনাঁঃ ॥ ১৫ ॥ 

তত্র তত্র প্রগীয়মাণং কৃষ্ণমাহাক্ম্যক্চকং স্বপৃর্ধেষাং হহাত্মনীং যশঃ চ উপশূখানঃ ॥ ১০ 

অশ্বথাম্নঃ অস্ত্রতেজসঃ পরিভ্রাতম্ আমান? চ বৃাপার্থানাং স্নেহং চ ভেষাং কেশবে ভক্তিং 
চ (উপশ্ুণানঃ ) 1 ১৪ 

পরমসন্তষ্টঃ তীত্যুজ্জভ্তিতলোচনঃ মই(মনাঃ (লঃ) তেভ্য” মহাধশানি বালাংদি হারান্ 
(চ)দদৌ॥ ১৫॥ 

০০০ পা শাল ক কাউ 

[ শীধরন্বামী |] 

প্রগীয়মাণং যশঃ। বশ-আদীনি শৃণুন তেভ্যো দদাবিতি তৃতীয়েনীন্বয়: ॥১৩॥ 
১৪ ॥ ১৫ 

ৃ | চুণিক|। ] 

তত্র তত্র জনৈর্গীয়মানং স্বপূর্বেষাং যশঃ ॥ ১৩, 
অশ্বথায়োহস্ত্রতঃ স্বরক্ষণং বৃঝ্গিপার্থানাং কেশবে ভক্তিং চ শ্রত্বা ॥ ১৪ 

সন তেভ্যঃং ধনানি বাপাংসি হারাংশ্চ দদৌ ॥ ১৫ ॥ 

এ সকল বর্ষে তত্রত্য লোক সঞ্চলের মুখে. ভগবান 
গ্রীক্জের মাহাত্ম্যসুচক স্বীয় মহানুভব পুর্ববপুরুষগণের যশো- 
গান, অশ্বথামার ব্রন্ষান্ত্র হইতে নিজের পরিত্রাণ এবং বৃষি 
ও পাঁগুবগণের ন্নেই ও তাহাঁদিগের ভগবান কেশবে ভক্তি 
শ্রবণ পুর্ববক মহাঁমন! পরীক্ষিৎ ভীহাদিগের প্রতি অতীব 
সন্ত্ট হইয়া প্রীতি-প্রফুল্ললোচনে তাহাদিগকে প্রভূত ধনরত্ব, 
| বসন ও হারাদি অলঙ্কার প্রদান করিলেন ॥ ১৩--১৫ ॥ 

৭৬ 
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সারথ্যপারষদসেবনসখ্যদৌত্য- ৃ 
বীরানানুগমনস্তবনপ্রণামান্। 

ন্নিগ্ষেষু পাওুষু জগৎগ্রণতিঞ্চ বিষ্টো- 
ভরক্তিং করোতি নৃপতিশ্টরণাঁরবিন্দে ॥ ১৬। 

নৃপতিঃ মিগগেধু পাতুষু সারখ্যপারষদসেবনস্থ্যদৌতাবীরাসনানুগমনন্তবনপ্রণামান্ বিষ? 

জগত্প্রণতিং চ (শৃণন্, বিষ্টোঃ) চরপারবিনে ভক্তিং করোতি ॥ ১৬ 

্ 

[শ্রীধরন্ব'মী।] 

স্নিদ্বেযু পাগুবেষু বিজ্টোর্ধানি সারগ্যাদীনি কর্াণি তানি শৃণ্ন তথ! 
বিষ্ণে্জগত্কর্তৃকীং গ্রণতিঞ্চ শ্রণুন নৃপতিঃ পরীক্ষিৎ বিষ্ঠোম্ঠরণারবিন্দে 
ভক্তিং করোতি ম্ম। পাঁর্ষদমিতি রেফসকারয়োবিশ্লেষশ্ছান্দসঃ | তত্র পাদং 
সভাপতিত্বম। সেবনং চিত্রানুবৃত্তিঃ। বীরাসনং রাঝো খজ্গহস্তস্ত তিষ্ঠতো! 
জাগরণম ॥ ১৬॥ 

[ দীপনী | ] 
ছান্দস ইতি। ছান্দত্বাশ্রয়ণং প্রায়শশ্ছন্দোইনুরে[ধেনেতি চিন্তম্ ॥ ১৬--৩৩।॥ 

] চুণিক! । | 

কিঞ্চ পাগুবেষু শ্রীরুষ্ণন্ত সারথ্যাদিকন্মীণি শুণুন্ বিষ্ঞোশ্চরণারবিন্দে 
ভক্তিং কৃতবাগ্ ॥ ১৬ ॥ 

$ ূ [প্বিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 

কিঞ্চ স্নিগ্ধেযু পাগুবেষু বিষ্টোর্যানি সারথ্যাদীনি কর্্মাণি তানি শৃণৃন্। 
তথা বিষ্টোর্জগৎকর্তৃকাং প্রণতিঞ্চ শ্রণ্ন্। তত্র পার্ষদং সভাপতিত্বম। সেবনং 
চিত্া্রতিঃ | বীরাসনং রাত খঙটাহস্তস্ত তিষ্ঠতো জাগরণম্ ॥ ১৬। 

পপপ্কপাপাপাশাপাপাপালাল ৮ পাপী শশী শশী শপ পাশা পেশ পিপিপি চে 

নরপতি পরীক্ষিত যখন শুনিলেন, ঘে ভগবানকে জগতের 
সকল লোকই প্রণাম করে, সেই ভগবান স্বয়ং স্নেহ বশত 
পাগুবগণের সারখ্য, সভাপতিত্ব, সেবা) সখ্য, দৌত্য ও 
রক্ষকত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তীাহাদিগের অন্ুগমন, 
স্তব ও প্রণামাদিও করিয়াছিলেন, এমন কি, এক সময়ে স্বয়ং 
প্রণাম করিয়! জগৎশুদ্ধকে প্রণাম করাইয়াছিলেন, তখন | 
তাহাতে তাহার ভক্তি আরও স্থদৃঢ় হইল ॥ ১৬॥ 

৮০৯: 



ঢ জি বি এসি ৮ রা রি চি রি বা লামা পা, চি নাসা পেস সি ছি 

হ্চ 

”১ স্বং--১৬ অং । ] জ্রীমনাঁগবতমূ | ৬০৩ 

তস্তৈবং বর্তমানস্থয পুর্ববেষাং বৃভিমন্থহমূ। 

নাতিদুরে কিলাশ্চর্য্যং যদাসীৎ তন্সিবোধ মে ॥ ১৭ ॥ 
ধর্মঃ পদৈকেন চরন্ বিচ্ছায়ামুপলভ্য গাম্। 
পৃচ্ছতি স্মাশ্রুবদনাং বিবসাঁমিব মাতরম্ ॥ ২৮ ॥* 

এবম্ অন্বহং পূর্বেষাং বৃত্তিম (অনু) বর্তমানস্য তস্য (রাজ. ) নাঁতিদুরে যত আশ্চর্য্য 

কিল আসীৎ তৎ মে (মত্তঃ) নিবোৌধ ॥ ১৭৩ 

ধর্ম; একেন পদ চরন্ বিবৎসাং মাতরম্ ইব অশ্রুবদনা: বিচ্ছায়াং গ£ম উপলভ! পৃচ্ছতি 
স্ম॥১৮॥ 

[ শ্রীধবন্থামী |] 

বুত্তিমন্ুবর্তমাঁনস্ত । নাঁতিতৃর শীঘ্বমেব ॥ ১৭ | 
ধন্মো বৃষরূপঃ | বিচ্ছায়াং হতপভাম্। গাং গোরপাং পৃর্থীম্। বিবৎসাঁং 

নষ্টাপত্যাম্ ॥ ১৮ ॥ 

[চুনিকা।] 
তদৈবং বর্তমনম্ রাঁজ্ঞঃ সতঃ ষদ্বৃত্তং তৎ শৃণু ॥ ১৭ 

[ শ্রীজীবগ্োম্বামী |] ৪ 
জিত্ব৷ চনিবৃত্তিসময়ে কচিন্িহ,ত্য ভ্রমন্ শ্বরাজ্যন্ত নাতিদুর এব সাক্ষাৎ কলিং 

দদর্শ। তদ্দুরগমনেন পুনঃ কতধাষ্ট্যত্বাশিতি জ্ঞেয়ম। তখৈবাহ তস্তেতি ॥ ১৭॥ 

00000 [শ্রাবিশনাথচক্রবর্তা।] 
অন্বিতি শেষঃ | অন্বহমন্তুবর্তমানস্ত ॥ ১৭ ॥. ৬ 

পিপিপি পপি পপপপস্পপপপ তালা পথ 

মুনিসত্তম ! এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণতক্তি-ভাবিত হইয়! রাজা! 
পরীক্ষিৎ অনুদিন পুর্ববপুরুষগণের আচার-ব্যবহার-বিষয়ক 
যশোঁগান শ্রবণ করিতে করিতে তাহখুদের বৃত্তির*অনুবর্তনে 
দিগ্বিজয় হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন, ইত্যবসরে তাহার 
রাজ্যের অনতিদূরে যে একটি. আশ্চর্য্য ঘটনা উপস্থিত হইল, 
তাহা শ্রবণ করুন ॥ ১৭ ॥ 

| ধর্ম বৃষরূপে এক পদে বিচরণ করিতে করিতে গোরূপ- 
" ধারিণী পৃথিবীকে ম্ৃতবৎসা মাতার ন্যায় হতপ্রভা ও অশ্রু 
[ মুখী দর্শনে তাহার সমীপবর্তী হইয়ু। জিজ্ঞাসা৷ করিলেন ॥১৯। ণ 



8০২ ০) 

৬০৪ মস্ভাগবতম্ | [১ স্কং-_-১৬ অং। 
৬ ব্রাটা রা এ 

কচ্চিন্তদ্রেইনাময়মাত্মনস্তে বিচ্ছায়াসি শ্ায়তেষন্মুখেন। ৃ 
আলক্ষয়ে ভবতীমস্তরাঁধিং দুরে বন্ধুং শোচসি কঞ্চনান্ব ॥১৯॥ 

ভদ্রে! তে আত্মনঃ অনাময়ং কচ্চিংৎ? (যতঃ) বিচ্ছায়া! অসি, ( অতঃ) ঈষৎ শ্নায়তা 

মুখেন 1685188 আলক্ষয়ে। অশ্ব! কর্চন দুরে ( হিঃ ) বন্ধুং শোচনি?॥ ১৯ ॥ 
০ পপ ২ পপপ্পাপাসপপপি পপ পপি | পাপা পাপ পা শপ পাদ পাপ পা পপ শিতাশ এ পপ 6 পাশ এ. শি ্িিপিশল শীীশীশ পশাপি শী শশী 

্ পরধরহ্ামী ॥ ] 

তে আত্মনো দেহস্ত। যদ্যপি বহিকাময়ো ন লক্ষ্যতে তথাপি অন্তর্মধ্যে 
আঁধিঃ পীড়া যস্তাস্তাং ত্বামালক্ষয়ে । কেন যতঃ বিচ্ছায়াসি । অতঃ ঈষন্য্ায়ত। 
বৈবর্যং তজত1 মুখেন লিঙ্গেন। তত্র কারণানি কল্পসয়ন্ পৃচ্ছতি দুরে বন্ধুমিত্যাদি 
পঞ্চভিঃ | দূরে স্থিতম্ | ১৯1 

| চুণিক1। ] 
এতশম্মিন কালে একেন পদ চরন্ বৃষরূপধরো! ধরো গোরূপাং পৃর্থীং 

রুদস্তীমালক্ষ্য উবাচ ॥ ১৮ | 
হে ভদ্রে তে অনাময়ং কচ্চিৎ যতঃ শ্ানবদনাসি অতো৷ ভবতীম্ অন্তরাধিম্ 

আলক্ষয়ে ॥১৯ ॥ 

€ [ শ্রীজীবগোস্বামী | ] 

কামিধ কাং তত্রাহ বিবৎসামিব মাতরমিতি। যথা নষ্টাপত্যাং স্বমাতরং 
কোহপি পচ্ছতি তথা তামপুচ্ছদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ 

কচ্চিদিতি। অন্রেষচ্ছন্দোহনায়াসে বর্ততে ৷ ঈষদ্ছ্ঃস্থযু কচ্ছাকুচ্ছার্থেষু 
খল্ ইত্যত্রেষৎকর ইতিবৎ। ততশ্চেষদনায়াসেনালক্ষয় ইতি যোজ্যম্ ॥ ১৯। 
২৪ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ 

শপ 

[ শ্রীবিখনাথচক্রবস্তী 1] 
ধর্ম ইতি । যুগারন্তক্ষণত এব ধর্শপৃর্থীকলয়স্তথাভূতীভবস্তো লোকৈরদৃষ্তা 

অপি দিরক্ষণীযত্থাদনুধ্যারতঃ পরীক্ষিতো যোগজনেত্রাভ্যাং দৃষ্া জেয়াঃ। ধন্ধে। 
বৃুধবরূপঃ | বিজ্ছায়াং হত প্রভাম্ ॥ ১৮ ॥ 

আত্মনে। দেহন্ত । অনাময়মারোগাম্। কিঞ্চ অন্তর্মধ্যে আবি পীড়। 
যন্তানস্তাম্। তত্র কারণানি কল্সয়ন্ পৃচ্ছতি দুরে নিত ॥ ১৯ ॥ 

পিপাসা পাপা পাপা পশসশিল ৩৮৮ পপীপীশীপীপিপস্সেপের টপ পিপাপী পপ আপ পাপ পাপা পপ 

_ভদ্দরে! তোমার শরীরের অনাময় ত? তোমাকে হত- 
প্রভা দেখিতেছি ! মুখও ঈষৎ বিবর্ণ হইয়াছে ! বোঁধ হয়, 
তোঁমাঁর অন্তরে কোন পীড়া জন্মিয়াছে! মাত! তোমার কোন 
দুরব্তী বন্ধুর'নিমিত্তই কি ভূমি শোঁক করিতেছ ?॥ ১৯॥ 



1 
াাশ্রা 

১স্কং--১৬ অং] শ্রীমদ্ভীগবতমূ্ | ৬০৫ . 

শর্মিলা পিসি সিসি সি সান, পাস জী স্তি। পানি সপ স্পি সপিসসসিসসিলি সিলসিলা তিনটি এ সি পরদিন লী সি সিটি ৯৩৫ ঈপ সা সতিসলীসিরি ত লস্ট্পস্মি পিসি এসির পিপিপি সাসটি স্পী ঈলি সী স্পা আপা সা স্পা স্পা পল অলী সিসি লিনা 

ৃ 'পাদৈনূর্ণনং শোচসি মৈকপাদসুতাত্ধানং বৃষলৈর্ভোক্ষ্যমাণম্। 
আহো! স্থরাদীন্ হুতযজ্ঞভাগান্ প্রজ। উত স্বিন্মঘবত্যবর্ষতি £২০॥ 
অরক্ষ্যমাণীঃ স্ত্িয় উর্বিব বালান্ 'শোচন্তথে! পুরুষাদৈবিলার্ভান্। 
বাচং দেবীং ব্রহ্মকুলে কুকর্মণ্য ব্রহ্মণ্যে রাজকুলে কুলাগ্র্যান্ণ। ২১॥ 

পাদৈঃ ন্যুনম্ একপাদং মা! (মাম্), উত বষলৈঃ ভোক্ষ্য মাণম্ আত্মীন, আঁহো হৃতযজ্ঞ- 

ভাগান্ স্রাদীন্, উত শ্বিৎ শ্ঘবতি অবর্ষতি ( সঁতি) প্রজাঃ শোচণি ?॥ ২০ ॥ 

(হে) উর্বধ্বি। ( ভর্তৃভিঃ) অরক্ষ্যমাণা2 প্রিয়, অথো। ( অথবা, পিতৃভিঃ অরক্ষ-মাঁণান্ 

প্রত্যুত তৈ: এব) পুরুষ।১দঃ ইব আগা ন্ বালান্, (কিং বাঁ) কুক'পব্রঙ্গকুলে বং দেবীম্, 
অব্রহ্ণ্যে রাজকুলে কুলাগ্র্যান্ (বা) শোচনি ? ॥ ২০ ॥ 

পোস্ত 

€ | শধরম্বামী । ] 

1 ত্রিভিঃ পাঁদৈনু্নিমঅতএবৈকপাদম্। মা মাম্। বুষটলরত উর্ধং ভোক্ষ্যমাণং 
 পুংস্তমাত্বনো বিশেষণ & | হৃতা যজ্ঞভাগা যেষাং যজ্ঞ!দ্যকরণাৎ্ ॥ ২০ ॥ 
ক নিরেজিকি উট 

ৃ 
[ চুণিকা |] 

কিঞ্চ পাদৈন্যুনম্ একপাদং মাং তথা শুদ্ৈঃ ভোক্ষটমাণাঁম্ আত্মানং বা 
£ শোঁচসি কিম ॥ ২০ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনথচক্রবর্তী | ] 

মামা্। বৃষলৈয্নেচ্ৈরত উর্ধম্ আত্মানং ভোক্ষ্যমাণম্। পুংব্বমীআপদবিশে- 
ষণত্বাৎ ॥ ২০ ॥ 

আমার তিনটি পাদ ভগ্ন হইয়াছে, একটি মাত্র পাদ 
অবশিষ্ট আছে, আমাকে এইরূপ দেখিয়াই কি তুমি'শোক 
করিতেছ ? অথবা, অতঃপর তুমি শুজ্জু রাজগণের ভোগ্য। 
হইবে বলিয়াই বিষাদগ্রস্ত হইয়াছ £ কিংবা, লোক সকল 
যঙ্ঞানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং দেবগণ যজ্জভাগে 
বঞ্চিত হইয়াছেন, দেখিয়াই তুমি কি শোকাকুল হুইয়াছ? 

, অথবা, 'সম্প্রতি দেবরাজ ইন্দ্র যথাসময়ে বারিবর্ষণে বিমুখ 
। "হইয়াছেন; অতএব লোক সকল অনারুষ্টিতে রেশ পাইবে 

৭ ভাবিয়াই কি দুঃখিত হইয়াছ ? ॥ ২০ ॥ ৃ 
2৯৮ পিপিপি স্প্ক 



- ৬০৬ | শ্ীপ্ভাগবতম্। [ ১ স্বং_-১৬ অং। 
লে বাসি শি লস সি সি শি সি 

কিং কষত্রবন্ধুন্ কলিনোপস্যষ্টান্ রাষ্্রীণি বা তৈরবরোপিতানি | 
ইতস্ততো বাঁশনপানবাসঙ্গাব্যবাযোম্মুখজীবলোকম্ ॥ ২২॥ 

কলিনা উপস্থষ্টান্ ক্ষত্রবন্ধূন, তৈঃ অবরেপিতাঁনি াষ্রাণ ব। ইতস্তত; অশনপানবাস- 

ন্বানব্যবায়োশ্ুখজীবলোকং বা (শৌচসি ) কিম্?॥ ২২ 

[শ্রীধরস্বামী। 

হে উর্ধি পৃথি। ভর্তৃভিররক্ষ্যমাণট স্ত্িয়ঃ। পিতৃভিবরক্ষ্যমাণান্ বালান্। 
প্রত্যুত তৈরেব পুরুষাদৈরিব নির্দয়ৈরার্তীন্ িষ্টান। বাঁচং দেবীং সরস্বতীং 
বি দুরাচারে স্থিতাম্। কুলাগ্র্যান্ ্রাঙ্গণোত্তমান্ সেবকান্॥ ২১। 

[চৃর্মিকা ।] 
অথব! অন্ুরৈঃ হৃতষজ্ঞভাগাঁন্ দেবান্ শোচসি । কিংবা ভর্ভুভিররক্ষ্যমীণাঃ 

িয়ঃ পিতৃতিররক্ষামাণান্ বালান্ বা! কুকর্মণি ব্রহ্মকুলে স্থিতাং সরন্বতীম্ ॥২১। 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তী |) 

ভর্তৃভিররক্ষ্যমাণাঃ স্ত্রিয়ঃ ৷ পিতৃতিররক্ষ্যমাণান্ বাঁলান্ প্রত্যুত তৈরেৰ 
পুরুষাদৈরিব নির্দয়ৈরার্তান্ ক্লেশিতান্। বাচং পাঙ্ত্যলক্ষণাং সরস্বতীম্। 
কুকম্মরণি ছুরাচারে। ্রাক্মণভক্তিহীনেহপি রাজবংশে উৎপন্নান্ কুলাগ্র্যান্ 
কুলীনত্বেন খ্যাপিতান্ ॥ ২৯। 

ধরণি ! অধুন| ভর্তৃবর্গ স্ত্রীদিগের রক্ষা করিতেছে না; 
পিতৃগণ সন্তান সকলকে যথাবিধি পাঁলন না করিয়া রাক্ষসের 
ন্যাঁয় ক্লেশ প্রদান করিতেছে; সরস্বতী কুকম্মনিরত ত্রীক্মণ- 
কুলে অবস্থান করিতেছেন ; অব্রন্মণ্য রাঁজকুলে উত্মোতম 
ব্রাহ্মণ কল দাসত্ব স্বীকার করিতেছেন ; এই সকল দেখি- 
য়াই কি ভুমি শোক-পরায়ণ হইয়াছ ?॥ ২১ ॥ 

অথবা, ক্ষত্রিয় সকল কলিপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়। পড়ির়াছে, 
রাজগণ মুগ্ধ হইলে, রাজ্য নকলও উৎমন্ন হইয়! যাইবে, 
এই ভাবিয়াই কি তুমি শোক-সন্তপ্ত হইয়াছ ? কিংবা লোক 
সকল যথেচ্ছাক্রমে স্থানাস্থান বা বিধি-নিষেধ বিচার না 
করিয়াই অশন, পান, অবস্থান ও স্ত্রীসংসর্গে উন্মুখ হইয়াছে, 
দেখিয়াই কি তুমি শোক রি ?॥ ২২॥ 
০ ৭৯ দর্পা এ তপসসি হা ঈশা উল লা সিপ্টিসিি বল ০০ হস্ত হা সিট সির হত এলসিডি ডিএ উপ সত ৯৯ ভসলািত ২৫ ৯৩৯ ৃ  ৃ ৯ 85. 



16৯-৬-- লিন নি হি কযা নক বড়া হার হি 

নি লি রা লি লরি এ লী এ লি কি কিছ পলা শীষ লাপাত্তা পম শে স্টপ পি পাত তি কা পি পি লহ পেস পি সিমি কি সি শসা পপি ভীত পাতি বসি কাছ পাস লী এ পি ১ প্লিস অসি পি শি 

৫ 

ূ যদ্বান্ব তে ভূরিভরাবতারকৃতাঁবতারস্য হরেরধরিত্তি। 
র 

ৃ 
অন্তহিতন্ত স্মরতী বিস্যষ্টা কম্মীণি নির্বাণবিলম্িতানি ॥১৩॥ 

যদ্বা, (হে) অন্ব ধরিত্রি! তে ভূরিভর£বতারকৃতাব্তারশ্য অস্তহিতত্ত হরেঃ নির্ধ্বাণ- 

বিলম্বিতানি কর্ণাণি স্মরতী (ম্মরস্তী, তেন) বিশ্ষ্টা (সতী শোচসি কিম্ ?)॥ ২৩ 1 ঢ“তুরি" 
ইত্যত্র “ভূমি” ইতি চিৎ পাঠ |] 

[শ্রীধরঞ্জামী |] 

উপস্থষ্টান্ ব্যাপ্তান। অবরোপিতানি উদ্বাসিতানি। ব্যবায়ো মৈথুনম্। 
নিষেধানাদরেণ সর্বততাহশনাদিবুন্থুখং গ্রাবর্তমাং জীবলোকং বাঁ ॥ ২১ ॥ 

অন্ব হে মাতর্ধরিত্রিতে তব যে৷ ভূরিভারঃ তস্ত অবতারণার্থং কভাবতাঁপন্ 
কর্ম্মাণি ম্মরস্তী ভেন [বস্থষ্ঠা সতী শোচস। নির্বাএং বিলপ্বিতম আশ্রিতং যেষু 
তানি। নির্বাণবিডস্বিতালীতি পাঠে নির্বাণং বিড়খিতম্ উপহৃদসিতং যৈঃ। 
মোক্ষাদপ্যধিক সখা নীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ 

৷ চুর্নিকা। ] 
কলিব্যাপ্তান্ ক্ষত্রবন্ধুন্ ব1 2৮৮৮ জীবলোকং বাঁ ॥ ২২ ॥ 
ভূভারনা শার্থং কুতাবতারস্ত হরেঃ অন্তর্ধানতে বা শোঁচমি কিম্ 4 ২৩। 

[ প্রজীবশোস্বামী। ] ূ 
.নির্বাণবিড়ঘ্বিতানীত্যত্র নিব্বাণং বিড়ম্থিতং যৈরিতি বিগ্রভহ। নির্ববাণস্ত 

সুখাদিত্বাৎ পূর্বনিপাতঃ | ডলয়োরেকত্বাৎ পাঠদ্বয়মপি সমানার্থম্ ॥ ২৩ ॥ 
০ চু 

স্পজপণ শী পানি শাীশীপাটী? পা 5 ললল সডাসিপশী পল এ ০৯ টীিশিতিশি তি শশী ০ ৬. শী ীশািপিগ ১০০০ পপ পপ আপা পালল৬ ৬ শিপ 

[ ীবিশ্বনাথচতরব্তঁ |] 

উপস্থ্টান্ ব্যাপ্তান্। অবরোপিতানি উদ্বাসিতানি। (ভূমেঃ) ভূবো 
(ভরঃ) ভারস্তস্ত অবভারণার্থং কৃতোহ্বতারো,যেন তণ্ত কন্ধাণি' ম্মরস্তী। 
যতস্তেন ত্বং বিস্বষ্টা তাক্তা । নির্ববাণং কৈবল্যং বিড়াশ্িতং স্বমাধুষ্যেণ উপহাসাঁ- 
স্পদীকৃতং যৈস্তানি । ডলয়োরৈক্যাৎ পাঠন্বয়মপি সমানার্থম্ ॥ ২২ ॥ ২৩॥ 

অথবা, মাত পৃথিবি ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমার ভূরিভার 
অপনয়নার্থ অবতীর্ণ হইয়া মোক্ষ হইতেও অধিকতর স্থখকর 
যে সকল" কার্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার অন্তর্ধানে সেই 

*:&৯ সকল স্মরণ করিয়াই কি তুমি ক্ষুব. হইয়াছ ? ॥*২৩ | 
সপ সপ আস জর সিটি সী 



শ্ীমস্ভাগবতম্। ইডি 
চি ক সম কী 

ইদং মমাচক্ষ তবাধিমূলং 
ৃ বন্ুন্ধরে যেন বিকর্শিতাসি । 

কালেন বা তে বলিনাং বলীয়স! 

স্থরার্চিতং কিং হৃতমন্ব সৌভগম্ ॥ ২৪ ॥ 
ধরণ্যুবাচ। . 

ভবান্ হি'বেদ তৎ সর্ববং যন্মাং ধর্মানুপৃচ্ছসি । 
চতূর্ভির্বর্তসে যেন পাদৈর্লোকত্বখাবহৈঃ ॥ ২৫ ॥ 

(হে) বহ্ুদ্বরে ! যেন বিকর্শিতা অসি, ইদং তব আধিমূলং মম আচক্ষু। (হে) অন্ব! 

ৃ বলিনাং বলীয়স। কালেন বা তে স্থরার্চিতং সৌভগং হৃতং কিম? ॥ ২৪ 

(হে) ধর্ম! (ত্বং) মাং যত অনুপৃচ্ছসি, ভবান্ তৎ সর্বং হি বেদ । যেন (হেতুভূতেন 

ত্বং) লোককুখাবহৈঃ চতুর্ভিঃ পাদৈঃ বর্তসে ॥ ২৫॥ 

রঃ 

হে অন্ব তে সৌভাগ্যং কালেন বা হতম্ ॥ ২৪ 
টিন টিউিউিউ নিউ উট নিত টিটি 

| চুণিক1 |] 
হেন্ুন্ধরে যেন ত্বং কর্শিতাসি তৎ কারণং কথম্ন ॥ ২৪ 

[ শ্রীজীবগো স্বামী |] 

বিকর্শিতাসি বিশেষেণ কৃশীকৃতাসি ॥ ২৪ ॥ ২৫ 

[ শ্রীবিশ্বন।থচক্রবর্তী | 

বিকর্শিতাঁসি বিশেষেণ কশীকৃতাসি ॥ ২৪ ॥ 

বস্থক্ধষরে ! কোন্ মনোবেদনা তোমাকে এই প্রকার 
কূশ করিয়! ফেলিতেছে, তাহ! আমাকে বল । মাত ! অতি 
বলীয়ান কালই কি, দেবগণেরও অর্চিত তোমার সেই 
সৌভাগ্য অপহরণ করিয়াছে ? ॥ ২৪ ॥ 
7 ধরিত্রী বলিলেন, ধন্দন ! আমাকে যে কিছু প্রশ্ন করিলে, 
( তুমি ত সে সকলই অবগত আছ। ভুমি ইতিপূর্বে ধাঁহার 

প্রভাবে তপ, শৌচ, দয়া ও সত্য, লোকগণের সর্ববন্থখ- 
১৯ 



ৃ 

ৰ 
ৃ 
ৃ 
ৃ 
ৃ 

৮ 

লস্ট লস পিসি লাস পো লি তি পানছি লা নছ কৌসছি সি সিল পাতি ৩ 

7 
1 

' 
স্কং---১৬ আং।] শ্রীমন্তাগবতম্ 1 - ৬০৯ | 

সি সিলিস্সি পা সির তী সপ পাল ৯ এ 

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষাস্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জবমূ। - 
শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্ ॥ ২৬৪ 

সত্যং শৌচং, দয়া, ক্ষাস্তি:, ত্যাগঃ, নস্তোবঃ, আর্জবং, শম:, দমঃ, তপ:, সাম্যং তিতিক্ষা, 

উপরতিঃ, শ্রুতম্ ॥ ২৬ ॥ 
০ 

[জীধনন্বামী।] 

ভবান্ জানাতোন | ভথাপি বন্গপ্গামীত্যাহ। যেন হেতুভৃতেন ত্বৎ চতুর্ভিঃ 
পাদৈর্বর্তসে যত্র চ সত্যাদয়ো গুণা ন বিয়স্তি (ন ক্ষীয়ন্তে ্ম) তেন শ্রীনিবাসেন 
রাইতং লোঁকং শোগচামীতি ষ:ষ্টনান্বয়ই ॥ ২৫ ॥ 

সীট শাপলা পপ পপ 

সতযং যথার্থভাষণম্। শৌচং শুদ্বত্বম। দয়া পরছুঃখাসহনম্। ক্ষাঁস্তিঃ : 
ক্রোধপ্রাপ্ত চিন্তদঘমনম্। তাযাগোহর্থিষু মুক্তহপ্ততা । সন্তোষঃ অলংবুদ্ধিঃ। 
আর্বম্ অবক্রতা । শনো মনোনৈশ্চল্যম্। দমো বাহোহিনৈশ্ল্যম্। তপঃ 
্বধন্্নঃ। সাম্যম্ অরিমিত্রাদ্যভাবঃ। তিতিক্ষা পর'পরাধনসহনম। উপরতিঃ 
লাভপ্রাপ্তাবৌদাসীন্যম। শ্রতং শান্ত্রবিচারঃ ॥ ২৬ ॥ 

[ চুণিক। ] রি 

ধরণ্যুবাচ। হে ধর্ম ষন্মাং পৃচ্ছপি তৎ সর্বং ত্বং বেদ। বস্তা শ্রয়েণ তং চতুষ্পদঃ 
আদীঃ ॥ ২৫ ॥ রর 

স্মিন ভগবতি সভ্যং শৌচং দয়া ক্ষাত্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জবং শমে! 
দমক্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষেপরতিঃ শ্রুতম্ ॥ ২৬ ॥ 

| ৪ 
[ শীবিশ্বনাথচত্রবস্তাঁ। ] 

ননু যদ্যপ্যহং জানামি তদপি ত্বনুখাৎ শ্রোতুমিচ্ছামীত্যত আহ চতুর্ভিরিতি। 
যেন হেতুভূতেন ত্বং চতুর্ভিঃ পাঁদৈর্বর্তসে ইতি বর্তমানসামীপ্যে বর্তমান্প্রয়োগঃ। 
তেন শ্রীনিবাসেন রহিতং লোকং শোচামীতি বষ্ট্রেনান্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥ 

সংবর্ধন এই পাদচতুষ্টয়ে পরিপূর্ণ হইয়া অবস্থান করিতে- 
ছিলে ॥ ২৫ ॥ ও 

সত্যু, শৌচ, দয়া, ক্ষান্তি, ত্যাগ, সন্তোষ, সারল্য, শম, 
দম, তপ; সমতা, তিতিক্ষা, উপরতি ( ওঁদাসীন্য )১ শ্রুত 
( শাস্ত্রবিচার ), ॥ ২৬ ॥ , 

শনি সিসি দিনটি সিসি সিটি 

কী ডি র 

ঙ 

পাস্টপস্টিপসতিলীস্পা তলা দিপা সস সপসিপাাস্ আপ সা সত সপ সপ ৬ উপ সপন পে উপ স্পা সা সতী আপাত সস িপিসক্ছপাসসিট পাস সি দা সি জিপ ৯৫ আট *৬ ধস ্িত সপ 

৭৭ 



৬১০ প্রীমন্ভাগবতমৃ। [১ স্কং--১৬ অং। 1 

জানং বিরক্তির শৌধধযং তেজে৷ বলং শ্মৃতিঃ। 
স্বাতন্ত্যং কৌশলং কান্তিধৈর্য্যং মার্দবমের চ ॥ ২৭ ॥ 

জ্ঞানং, বিরক্তিঃ, উঙ্র্্যং, শৌর্যযং, তেজ;, বলং, শ্ৃতিত, স্বাতস্ত্াং, কৌশলং, কান্তি, ধৈর্্যং, 

মার্দবম্,এব চ ॥ ২৭ ॥ 
সপ ক্র, ৯ পাপ এ জপ পপ পপ 

দি |] 

জ্ঞানম্ আত্মবিষয়ম। বিরক্তিবৈতৃষ্ট্যম্ | শ্বধ্যং নিয়ন্ত্ ত্বমূ। শোর্্যং 
গ্রামোৎসাহঃ | তেজঃ গ্রভাবঃ | বলং দক্ষত্বম। স্থৃতিঃ কর্তব্যার্থানুসন্ধানম্। 

স্বাতন্ত্যম'অপরাধীনতা। কৌশলং ক্রিয়ানিপুণতা। কাস্তিঃ সৌন্দর্য্যম্। ধৈর্য্যম্ 
অব্যাকুলতা | মার্দবং চিন্তাকাঠিন্ম্ ২৭ ॥ 

পপি পিসপাসলী। োিাশাশীীপাশিস পপ পাপ্প্াপিত পাপ পাপিশাল পাপী পপি পিপাপলিপী শীলা সপ পাপা ০ পাপা পাপ পলাশী পেশী পাপী 

[ চুমিকা |) 

জ্ঞানৈশ্রধ্যশৌর্যযস্বা তন্ত্র ধৈর্য্য প্রাগল্ভ্যৌজো গাস্তী্য্যাস্তিক্য কীর্তিমানানহ- 
1 স্কারাদয়ঃ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 

তত্র সত্যমিত্যার্দি | সত্যং যথার্থভাষণং (১) শৌচং শুদ্ধত্বং (২) দয়] 
পরদুঃখাস্হনম্ (৩)'মনেন শরণাগতপালকত্বং (৪) ভক্তনুহত্বঞ্চ (৫) ক্ষান্তিঃ 

ক্রোধোৎগতৌ চিত্তসংযমঃ (৬) ত্যাগে। বদান্ততা (৭) সন্তোষঃ স্বতস্তৃপ্তিঃ 
(৮) অঃ্জবমবন্রতা (৯) অনেন সর্বশুভক্করতা (১০) শমে! | মনোনৈশ্চল্যম্ 
(১১) অনে- সুরৃব্রতত্বমপি (১২) দমে! বাহোক্দ্রিয়নৈশ্চল্যং (১৩) তপঃ 
ক্ষল্রিয়ত্বাদিলীলাবতারানুরূপঃ স্বধর্মঃ (১৪) সাম্যং শক্রমিত্রাদিবুদ্ধ/ভাবঃ (১৫) 
৪ ্বন্মিন্ পরাপরাধস্য সহনম্ (১৬) উপরতির্লাভ গ্রাপ্তাবৌদাসীন্তং (১৭) 

তং শাস্ত্রবিচারঃ (১৮) ॥ ২৬॥ 
শপ শনি সি চে - - শা শা ীপাশিশাশীশ্ীীশপিশি পপ 

| শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |) 

সত্যৎ যথার্থভাষণম্। (শৌচং শুদ্ধত্বম। দয়! পরছুঃখাসহনম্। অনেন 
শরণাগতপালকত্বং ভক্তসুহৃত্থঞ্চ । ক্ষান্তি: ক্রোধোৎপত্তৌ চিত্তসংযমঃ। ত্যাগো 
ব্দান্যতা। সন্তোষঃ স্বতন্তৃপ্ডিঃ। আর্জবমবক্রতা। শমো মনোনৈশ্ল্যম্। 
অনেন সুদৃঢ়বতত্বমপি । দমো বাহোব্টিয়নৈশ্চল্যম্। তপঃ ক্ষত্রিয়ত্বাদিলীলারূপঃ 

শ্বধন্মীঃ। সাম্যং শক্রমিত্রাদিবুদ্ধযভাবঃ। তিতিক্ষা স্বস্মিন পরাপরাধস্ত সহনম্। 
উপরতির্ভোগপ্রাপ্তাবৌদা দীন্তম্ | শ্রুতং শান্ত্রবিচারঃ ॥ ২৬ ॥ 

পা সিপিসসি পসরা আর 

_ জ্ঞান, বিরক্তি (বৈরাগ্য ), এশ্ধধ্য, শৌর্য্য, ভেজ, বল, 
১. স্থৃতি স্বাতন্ত্র্য, কৌশল, কান্তি, ধৈর্য্য ও কোমলতা, ॥ ২৭॥ 

ৃ লে সী লাস লিসা অপ ধস সি বির সিসি সিসির সি ক টি এলপি ৮৬ এপস ২৪ ছল ৭ স্পা ্ পািিহিউরানিান্ন্িসির লি লা এর 

রী 

ম 



1 1টি কির জী সিসির সি পারিস রস্মিপস্িাসছিলি পস্ি 

কা ১ স্কং--১৬ অং।] শ্রীমন্ভাগবতম্ | ৬১১ 
মাস্বেরদ তর ৯ পাঠিত সিসি লাভা পারছি রিপা পািভা্া্পসমিরিস্সসস্সি পাপা সা 

প্রাগল্ভ্যং প্রশ্রয়; শীলং মহ ওজে। বলং ভগঃ 

গাস্তী্ধ্যং স্থ্র্য্যমাস্তিক্যং কীন্ভিন্মীনোহনহংকৃতিঃ ॥ ২৮ ॥ 
প্র।গল্ভ্যং প্রশ্রয়ঃ, শীলং, সহঃ, ওজঃ, বলং, ভগং, গ।ভীব্যং স্বের্য্যম্, আন্তিকাং কীর্ডিঃ, 

মানঃ, অনহংকৃতি;, ॥ ২৮ ॥ রি 

ৃ 

ৃ 
? 

ৃ পপ সদ 

| প্ধরন্বামী |] 

প্রাগল্ভ্যং প্রতিভাতিশয়ঃ। প্রশ্রয় বিনয়: | শীনং স্ম্বভাবং | সহওজো- 
বলানি মনসো! জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং কর্দেন্ত্িয়াণ।ঞ্চ পাটবানি । ভগঃ ভোগাম্পদত্বম্। 
গাভীর্্যমক্ষোভ্যত্বম | স্থফ্যমদঞ্চলতা। আন্তিক্যং শ্রদ্ধা | কীতির্ষশঃ | মানঃ 
পূজ্যত্বম। অনহঙ্কৃতিগব্বাভাবঃ ॥ ২৮ ॥ প্র 

৬ পাস্তা পলি সিিিপাস্িিসিা সিট ৯৩ পাস 

[ শ্রজীবগো স্বামী ।] 

জ্ঞানং পঞ্চবিধং বুদ্ধিমন্্ং (১৯) কৃতজ্ঞত্বং (২০) দেেশকালপাত্রজ্ঞত্বং (২১) 

সর্বজ্ঞহম্ (২২) আত্মজ্তত্বপ্চ (২৩) বিরক্তিরসদ্বিষয়বৈতৃষ্ট্যম (২৪) শ্রশ্ব্য্যং 
নিরস্তত্বং (২৫) শৌধ্যং সংগ্রামোত্াহঃ (২৬) তেজঃ প্রভাবঃ ৫২৭) অনেন 
প্রতাপশ্চ পচ প্রভাববিখ্য।তিঃ (২৮) বলং দক্ষত্বং তচ্চ দুঙ্করক্ষিপ্র কারিত্বং (২৯) 
স্বৃতিঃ কর্তব্যার্যানুসন্ধানং ধৃতিরিতিপাঠে ক্ষোভকারণে প্রাণ্ডেহপ্যব্্যাকুলত্বং 

(৩০) স্বাতন্রামপরাধীনতা (৩১) কৌশলং ত্রিবিধং ক্রিয়া নিপুণতা (৩২) 
বুগপদ্ভুরিসমাধানকারিতালক্ষণ। চাতুরী (৩৩) কলাবিলাসবিদ্বত্তালক্ষণ নৈদগ্ধী 
চ (৩১) কান্তি: কমনীরত। এষা চতুর্ব্বিধ। অবয়বন্য (৩৫) হস্তাদস্কাদিলক্ষণস্ত 
(৩৬) বর্ণরসগন্ধম্পর্শশব্দানাং তত্র রসম্চাধরচরণস্পৃষ্টবস্তনিষ্টো জ্ঞেয়ঃ (৩৭) 
বয়সশ্চেতি (৩৮) এতয়। (কান্ত) নারীগণমনোক্কাপিত্বমপি (৩৯) ধৈর্্যমব্য? 
কুলত৷ (৪৯) মার্দবং প্রেমার্চিত্তত্বম্ (৪১) অনেন প্রেমবন্থত্বঞ্চ (৪২)॥২৭॥ 

ইট ছিব রি 
[ শ্রাবিখনাথচক্রবর্তা |) 

জ্ঞানং সর্বজ্ঞত্বং ক তজ্ঞত্বাদিকঞচ। বিএকিবৈিফ্যম্। রশ্ব্য্জ নিয়তৃত্বম্। 
শোধ্যং সংগ্রামোৎ্সাহঃ। তেজঃ প্রভাবঃ। বলং দক্ষত্বমূ। স্থৃতিঃ কর্তৃব্য।ান্ু- 
সন্ধানম্। স্বাতগ্যম্ অপরাধীনতা। ধৌশলং কলাবিপ।সাদিবৈদগ্বী। কাস্তিঃ 
কমনীয়তা | ধৈধ/মব্য।কুলত্বম্। মান্দবং সুকুমারত্বং প্রেঘাত্রত্ব্চ ॥ ২৭ ॥ 

পাস্িতিস্পিপিস্পিনিসট সিসি 

প্রতিভাতিশয়, বিনয়, শীল, মনঃপাঁটব, জ্ঞানেক্িয়-পাটব, 
'কর্দেব্দ্রিযপাঁটব, ভৌগাম্পদতা গান্তীষ্য, কেধ্য,২ শ্রদ্ধা, কীন্তি, 
পুজ্যত্ব, অনহস্কীর, ॥ ২৮ ॥ 



পথিক 

৬১২ শ্রীমন্ভীগবতম্। [ ১ স্কং--১৬ অং। 

এতে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যন্ত্র মহাগুণীঃ | 

প্রার্থ্যা। মহত্ৃমিচ্ছন্তির্ন বিয়ন্তি স্ম কহিচিৎ ॥২৯॥ 
(হে) তগবন্! এতে চ অন্যে চ মহত্বম্ ইচছত্তিঃ প্রার্থ্যাং নিত্যাঃ মহাগুণাঃ যত্র কহিচিৎ 

ন বিয়র্তিম্ম ॥ ২৯ ॥ 
সা ন্পিপাসিসিরা আত পা 

[জীধরম্বাসী 1] 

এতে একোনচত্বারিংশৎ অন্তে চ' ব্রহ্গণাত্বশরণত্বাদয়ো মহাস্তো গুণা 
যশ্মিন। নিত্যাঃ সহজাঃ। ন বিয়ন্তি ন ক্ষীয়ন্তে স্ম॥২৯॥ 

. [ চুণিক1 1] 

এতে অন চ গুণাঃ নিত্যং সা্তি ॥ ২৯ ॥ 

[ প্রীজীবগোম্বামী |] 

প্রাগল্ভাং প্রতিভাতিশয়ঃ (৪৩) অনেন বাবদৃকত্বং (৪৪) প্রশ্রয়ো বিনয়ঃ 
(৪৫) অনেন তীমত্বং (৪৬) যথাযুক্তসর্ধনানদাতৃত্বং (৪৭) প্রিয়ম্বদ তৃঞ্চ 
(৪৮) শীলং সুশ্বভাবঃ (৪৯) অনেন সাধুসমাশ্রয়ত্বং চ (৫০) সহঃ মন:পাট বম্ 

(৫১) ওজঃ জ্ঞানেন্ত্রিয়পাটৰং (৫২) ৰলং কর্মেন্দিযপাউবং (৫৩) ভগন্ত্রিবিধঃ 

ভোগাম্পাত্বং (৫৪) স্থথিত্বং (৫৫) সর্বসমৃদ্ধিত্বঞ্চ (৫৬) গাভীর্যং ছুর্কো- 
ধাভিগ্রারত্বং (ছুবিরোধাশয়ত্বং ) (৫৭) স্থ্র্যম্ অচঞ্চলতা (৫৮) আন্তিক্যং 
শান্ত্রচক্ষুষ্টং (৫৯) কীর্তিঃ সাদগুণ্যখ্যাতিঃ (৬০ ) অনেন রক্তলোকত্বং (৬১) 
মানঃ পুজ্যত্বং (৬২) অনহস্কৃতিঃ তথাপি গর্বরহিতত্বম্ (৬৩) ॥ ২৮ ॥ 

চকা রাদ্ব্রহ্মণ্যত্ব-€ ৬৪ )সর্বসিদ্ধিনিষেবিতত্ব-€ ৬৫ )সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বাদয়ে। 
(৬৬) জ্ঞেরাঃ। অত্র সস্তোষাদয়ঃ' কতিচিদ্গুণ! ভক্তসন্বন্ধাদন্াত্র জ্ঞেয়াঃ। 
মহত্বমিচ্ছত্তিঃ প্রাথ্য। ইতি মহাগুণ। ইতি চ বরীয়ন্রমপি গুণাস্তরম্ (৬৭) এতেন 

্ [শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা। ] 
গ্রাগল্ভ্যং প্রতিভাতিণয়ঃ। প্রশ্রয়ো বিনয়ঃ। সহওজোবলানি মনসো 

জ্ঞানেক্ট্রিয়াণাং বর্শেন্রিয়াণাঞ্চ পাটবানি। ভগেো৷ ভোগাস্পদত্বম। গাস্তীর্যম্ 
অক্ষোভভ্যত্বম্ । স্থর্য্যমচঞ্চলতা । আন্তিক্যং শ্রদ্ধা । কীতির্যশঃ | মানঃ পূজ্যত্মম্। 
অনহংকৃতিগর্বাভাবঃ ॥ ২৮ ॥ 

' ভগবন! মহত্বকাম ব্যক্তিগণের একান্ত প্রার্থনীয় এই 
সকল এবং অন্যান্য মহাগুণ সকল ধাহাতে নিত্য 'অক্ষয়রূপে 
বর্তমান, ॥ ২৯ । 

জগ 
পৃ শি 
8৬ সিসির সি এ সিএ সত সত সি ৬৫ ছা ঘি জতীন্ষিতাস সনি উট খা গিনি র লীনা ৬১৫ ৯6 ততো ৪১ সা ভাসি ৯০ ৫ ক্ষ ঠাসিচাসিতি টিসি তি চি টিপছি রসি সি ৪ তি জী কি ক লালন ৮৪ 

চি*-২ 
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৬) 

11 € 

১ ম্কং--১৬ অং 1] শ্রীমপ্ভাগবতম | 

4 ঈদীসিলি সার ছি সি ৮৯৮৯ এল পা শি লোম সস ই 

তেনাহং গুণপাত্রেণ শ্রীনিবাসেন সাম্প্রতম্ | 
শোঁচামি রহিতং লোকং পাপ্ঢুনা কলিনেক্ষিতম্ ॥ ৩০ ॥ 

অহং সাম্প্রতং গুণপাত্বেণ তেন প্ীনিবাঘেন রহিতং গাঁপ্না কলিন। ঈক্ষিতং (চ) লোকং 
শোচামি ॥ ৩* | 

০৬, 

শ্ীজীব- গস্বামী। ] | 
তেষাং গুণানামগ্চত্র হবশ্নত্বং চলত্বঞ্চ অনুত্রব তু প্ণতম্ অবিনশ্বরত্বফোক্তম্। অত- 
এব হুতবাক্যং__নিত্যং নিরীক্ষ্যমাণানাং যদপ ঘারকৌলসাম্। ন বিতৃপান্তি 
হি দৃশঃ শ্রিয়ে ধামাক্গমচাতমিতি | তথ] নিত্যা ইতি ন বিয়ীতি সদ। স্বরূপ- 
সংপ্রাপ্তত্বমপি গুণান্তরম্ (৬৮)! অন্তে চ জীবালভ্যা যথ "_তত্রাবিখাবমাত্রত্বে- 
ইপি সত্যসঙ্কন্পত্বং (৬৯) বশীকৃতাঁচিন্তামারত্বম (৭০) আবির্ভীববিশেষত্বেইপি 
অথগুসত্বগুণন্য কেবলস্বয়মবলহ্গনত্বং (৭১) জগতপালকত্বং (৭২) যথা তথ! 
হতারিগতিদাতৃত্বম্ (৭৩) আত্মার'মগণাকর্ষিত্বং (৭৪) ব্রহ্মকুদ্রাদিসেবিতত্বং 

(৭৫) পরমানিস্তযস্বরূপশক্তিত্বম্ (৭৬) আনস্ত্যেন নিত্যনূতনসৌনদধ্যাদ্যাবি- 
ভাবত্বং (৭৭) পুরুষানতারত্বেহপি মায়ানিয়ন্তূত্ং (৭৮) জগৎস্্ট্যাদিকর্তৃত্বং 

(৭৯) গুণাবতারাদিবীজত্বম্ (৮) অনস্তবরঙ্গাগাশ্রয়রোমবিবরত্বং (৮১) 
বাস্থদেবত্বনারার়ণাঙ্গ ত্বাদিলক্ষণভগবত্বাবির্ভাবেহপি ্বরঞ্চভূতপরমা চিত্ত্যাখিল- 
মহাশক্তিমত্বং (৮২) স্বয়ং ভগবল্পক্ষণকৃষ্ণত্বে তু হতারিমুক্তিভক্তিদাযীকত্বং (৮৩) 
স্বস্ত/পি বিস্মীপকরূপাদিমাধুধ্য বত্বম্ (৮৪) অনিন্দ্রিয়াচেতনপর্য্যস্তাশেষঙ্গখ- 
দাতৃম্বসানিধ্যত্বং ৮৫) তদেতদ্দিঙ্মাত্রদর্শনম্। যত আহ শ্রীব্ক্ধাত গুণাত্বনস্তে- 
হপি গুণান্ বিমাতুং হিতাব ভীগস্ত ক ঈশিরেহগ্তেত্যাদি ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্রী। ] 
ইমে চ অন্ঠে চ সত্যনংকল্পত্বব্রক্ষণ্যত্বভক্তবাত্সল্যাদয়ে! নিত্যাঃ সর্ব কাল- 

রর মহাগুণাঁঃ । মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ষে নিরুণং নিরপেক্ষকমিতি* ভগবছুক্ত্য। 
ণাতীতস্তাপি তশ্ত গুণবত্বান্মহাগুণাঃ অপ্রাকৃত্মশ্চিম্নয়াঁঃ স্বরূপতৃত। ইত্যর্থঃ। 
রদ ন বিয়ন্তি ন বিগত! ভর্বস্তি। তথাহি” সত্যং যথার্থ, 
ভাষণম্। তদাদীনাং গুণানাং তটৈব নিত্যত্বং স্তাৎযদি তে মহাপ্রলয়মভিব্যাপ্য 
নৈরস্তধ্যেণ তত্র ্্রীকুষ্চে তিষ্ঠস্তি। তেষাং নিত্যত্বে সতি যাঁন্ প্রতি ভাধণাদিকং 
তেষাং তথ্বাসস্থানীনাম!প নিত্যত্বমুৎপন্ননতো লীলানাং লীলাঁপরিকরাণাং 
পার্ষদানাং ধায়াঞ্চ। তদীয়ানাঁং ঈর্কেষাং নিত্যত্বং সিদ্ধম্ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ | 

_ সেইঃ সর্ববগুণালয় শ্রীনিবাস সম্প্রতি এই লোককে পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন ; পাপাত্ম। কলিও অবসর বুঝিয়। প্রবেশের 

সণ শা সরা সিসি তা 

৯ লিপ সা সিপাসিপ সপ টিপি | পিসি সপ সর সপ 



ক্রি 

৬১৪ ভ্ীমস্ভাগবতম্ । [১ স্কং_১৬ অং 
০ লিক ০ 

আত্মাননুশোচামি ভবন্তপ্চামরোত্তমমূ। 
দেবানৃধীন্ পিতৃন্ সাধুন্ সর্ববান্ বর্ণাংস্তথাশ্রমাঁন্ ॥ ৩১ 

ব্রন্মাদয়ে। বুতিথং যদপাঙ্গমোক্ষ- 

”. কামাস্তপঃ সমচরন্ ভগবৎপ্রপন্নাঃ। 

সা শ্রীঃ স্ববাসমরবিন্দবনং বিহায় 
যৎপাঁদসৌভগ্রমলং ভজতেহনুরক্তা ॥ ৩২ ॥ 

আত্মানম্£অমরোত্তমং ভবস্তং চ, তথ! দেবান্ খষীন্ পিতৃন্ সাঁধুন্ সর্ববান্ বর্ণান্ আশ্রমান্ 

চ অনুশোচামি ॥ ৩১ ॥ ধ 

্রহ্মাদয়: ভগবৎপ্রপন্নাঃ (অপি) যদপাঙ্গমোক্ষকাঁমাঃ (সন্তঃ) বহুতিখং তপঃ সমচরন্, 

স। গ্রীঃ স্ববাসম্ অরবিন্দবনং বিহায় যপাদমৌভগম্ অলম্ অনুরক্ত। (সতী) ভজতে ॥ ৩২ ॥ 
কি 

[শ্রধরস্বামী।] 
তেন গুণপাত্রেণ গুণালয়েন। পাপ্নুন। পাঁপহেতুনা ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ 

চূর্ধিকা ।] 

তেন স্গ্রীনিবাসেন রহিতং পাপ্না কলিনা অবলোকিতং চ লোকং 
শোচামি ॥ ৩০ ॥ 

তথা” আত্মানং ভবন্তং পিতৃন্ খষীন্ দেবান্ সাধূন্ বর্ণান আশ্রমাংশ্চ 
শোচাঁমি ॥ ৩১ ॥ 

স্পা সাস্পিসিলীস্িসিপসিপাসিপাসপিস্ি সপ সিট সিপাসিস্সিপাদিত সত চিত সিসি পাসিপাসিত ৬ সপাসিপাস্িলী পাস্পিসিপাস্িপাস্দিাসসিক সপন সপ সপ পিপরসপাস্সপিস্সিপাস্মস্ম সিপিএ হাসি 

॥ [শ্রীজীবগোস্ব'মী |] 
আত্মীনমিত্যাদাীবপি তেন রহিতমিত্যাদ্ি ষোজ্যম্ ॥ ৩১ ॥ 

স্থযোগ দেখিতেছে ; এই নিমিতই আমি শোক করি- 
তেছি ॥ ৩০ ॥ ৭ 

অমরোতম ! তোমার, আমার এবং দেবরুন্দের, খষি- 
কুলের, পিতৃলোক সকলের, সাধুগণের এবং ত্রাঙ্মণাদি বর্ণ 
'ও ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আশ্রম সমুহের দশ! ভাবিয়াই আমি 
খেদ করিতেছি ॥ ৩১ ॥ 

ব্রহ্মাদ্দি দেবগণ, উত্তম জনগণের আশ্রয় হইয়াও, যে 
ধু কমলার 'অপাঙ্গদৃষ্টিপাত-কামনায়, বহুকাল তপস্া করিয়া 
৯৮৯) 



পি জি এপ্ছি এসি এসি কোন কন জা 

৬১৫ 

চাস রাস, চালা, পিতা নক্সা রাস লারা 

১ স্কং--১৬ অং।] মন্ভীগবতম্ 

সিসি কাছ কাটি লি এ শি তি পি শি এসি পাস স্টপ পি পট 

তস্তাহমজকুলিশাধুশকেতুকেতৈঃ 
শ্রীমৎপদৈর্ভগবতঃ সমলঙ্কতাঁঙী | 
ব্রীনত্যরোচ উপলভ্য ততে। বিভৃতিং 

লোকান্ স মাংব্যস্থজছুৎস্ময়তীং তদন্তে ॥ ৩৩ ॥ 
অজকুলিশাস্কুশকেতুকেতৈঃ তন্য ভগবতঃ শ্রীমৎপদৈঃ সমলন্কৃতাঙ্গী ত'হ' ততঃ বিভূতিম্ 

টপলভ্য ত্রীন লোকান্ অঠ্যরেচে । (পশ্চছি) তদশ্পে উতৎস্ময়তীম্ (উৎ্ন্ময়স্তীং, মাং স. 
বান্যজৎ ॥ ৩৩ 

$ শী 

[জীধরস্বামী।] 

তস্ত বিরহে! ছুঃসহ ইত্যাহ চতুর্ভিঃ | ত্রন্াদয়ে। যন্তাঃ শ্রিয়ঃ অপাঙ্গমোক্ষঃ 
দ্বশ্মিন্ দৃষ্টিপাতঃ তৎকামাঃ সন্তুঃ বহুতিথং বহুকালং তপঃ সমচরন্ সম্যক্ 
চরস্তি স্ম। ভগবপ্তিকত্তমৈঃ প্রপন্ন7া আশ্রিত! অপি । স। উ্ধন্ত পাদলাবণ্যম্ 
অলমনুরক্তা সতী সেবতে ॥ ৩২ ॥ 

[ চুধিক11] 

কিঞ্চ যস্তাঁঃ প্রসাদং ব্রহ্মাদয়ো। বাগুস্তি সা লক্ষমীঃ স্বগৃহং কমলবনং হিতব। 
যৎ্পাদপদস্নং ভজতে ॥ ৩২॥ ও 

[ শ্রাজীবগোস্বীমী | ] 

ভগবস্তং গ্রীপন্না অপি তশ্ত। অপি প্রেয়সীত্বাৎ যণ্ঠা কৃপাকটশক্ষকামা 
্রহ্মাদয়ো বছতিথং বহুনাং কালানাং পূরণং কালং ব্যাপ্য তপঃ ঈমচরন্। সা 
শ্গব(সমরবিন্ধবনং বিহায়েতি তত্পাদয়োঃ সর্বারবিন্জাতিশোভাতিক্রমে 
তাঁৎপধ্যম। সাপি ভজত ইতি ॥ ৩২ ॥ ্ 

27578 [ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী।] 
বহুতিথং বহুকালং। ভগবস্তং প্রপন্ন। অপি ব্রহ্মাদয়ঃ সকামভক্তত্বাৎ যদ্দ- 

পাঙ্গেত্যাদি ॥ ৩২ ॥ | * 

ছিলেন, মেই কমল। আবার স্বীয় বাসম্থান কমলবন পরি- 
ত্যাগ পূর্বক গাঁঢ়ান্থুরাগ সহকারে যে শ্রীকৃষ্ণের পাঁদ্পম্ম- 
সৌন্দর্য নিরন্তর সেবা কৃরেন ॥ ৩২ ॥ 

আমি সেই ভগবানের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপদ্মাদিচিহিত হ্রীচযণ 
"দ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়াছিলাম এবং তাহা! হইতে বিভূতি লাভ 
করিয়াত্রিলোকীর শোভা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শোৌভায় স্থশোভিত 

ডি. 



চি 

ঙ ঠ 

৬১৬ জ্রীমস্তাগবতমৃ। ১ স্কংশ-১৬ অং। 
দূ 

ক মি সপরসিল সত এ 0 পা সপ ঈশান পা উিস্টিলাসিলাসি পাি কা বপাসস 7৯ উস এছ সাপ ৮ ৯ পাটি সি লা ৯৮ পিলার লি পিল সিল নিক সির পিটিসি তিক ৯ ভর্তি জল লা সস্তা কি শ ২৯৩ লগ 

যো বৈ মমাতিভরমান্থরবং শরাজা- 

মক্ষৌোহিণীশতমপানুদদাত্বতন্ত্রঃ | 
ত্বাং দুঃস্থমুনপদমাত্মনি পৌরুষেণ 
সম্পাদয়ন্ যছুষু রম্যমবিভ্রদ্গম্ ॥ ৩৪ ॥ 

যঃ বৈ আত্মতন্ত্রঃ (সন) আস্থরবংশরাজ্ঞাম্ অক্ষৌহিণীশতং মম অতিভরম্ অপানুদৎ, 

ত্বাঁং( চ) উনপদম্ (অতএব) ছুঃস্থং (সন্তং) পৌরষেণ আত্মনি (সম্পূর্ণপদং সুস্থং) সম্পাদয়ন্ 

(সম্পাদয়িতুম্ ) যছুষু রম্যম্ অঙ্গম্ অবিভ্রৎ (অবিভঃ )॥ ৩৪ ॥ 

[ শ্রীধরশ্ব'মী |] 

তন্ত ভগবতঃ শ্রীমত্তিঃ পদৈঃ কেতুধ্বজঃ অজাদয়ঃ কেতাশ্চিহ্বানি যেষাং 
তৈঃ। যদ্বা অজাদীনামা শ্রয়ৈঃ সম্যগলস্কৃতমঙ্গং যন্তাঃ সাহং ততো! ভগবতো! 
বিভূতিং সম্পদমূপলত্য প্রাপ্য ত্রীন লোকান্ অতিক্রম্যারোচে শোভিতবত্যন্মি। 
পশ্াঁৎ তশ্ত। বিভৃতেরন্তে নাশকালে প্রাপ্তে সতি উৎন্যন্ত্ীং গর্কং কুর্বাণাং 
মাং স ব্যস্থজত ত্যক্তবান ॥ ৩৩ ॥ 

[ চুধিকা |] 
তস্ত'ভগবতঃ প্রীমৎপদৈশ্চিহি তাঁম অতএব গর্বিতাং মাং যন্ত্যক্তবান্ ॥ ৩৩ 

? | শ্রীজীবগোস্বামী |] 
তৎসম্বন্দেন শ্ববিভূত্যতিশয়ে! যুক্ত এবেত্যাহ তত্ত ইতি ॥ ৩৩ 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা |] 

তন্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত। কেতশ্চিহৃম্ ৷ ত্রীন্ লোৌকান্ অতিক্রম্য অরোঁচে শোভিত- 
বত্যন্সি। ততঃ শ্রীকুষ্ণাদ্থিভূতিং সম্পদম্ উপলভ্য প্রাপ্য তদন্তে বিভৃতের্নাশকালে, 
প্রাঙ্যমীনৈ উৎম্ময়্তীং মন্তুল্যো বৈকুঠোইপি ন ভবতীত্য্তর্থর্ববতীম্ ॥ ৩৩ 

হইয়াছিলাম। তাহ'তে আমার কিঞ্িৎ গর্ববও হইয়াছিল । 
এবং তজ্জন্যই বোধ হয়, এ সম্পদের মাশকাল উপস্থিত 
ইইলে, তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ॥৩৩| 

স্বেচ্ছাবিহারী সেই ভগবানই আমাঁকে অন্থরবংশীয় 
রাজগণের শতশত অক্ষৌহিণী-ভাঁরে নিপীড়িত ,জানিয় 

« | তাহাদিগের বিনাশ-সাধনে, আমার এ ভার অপনয়ন করিয়া- 
4 ছিল এ এেবং চাহ হী ও ৪ বিয়া, 

লস এ লিপি লাস শিিপাস্উপাসিচ 



১ স্কং--১৬ অং।] শ্রীমন্ভাগবতমৃ। ৬১৭ 
সাপ সপ সা সী ২ সলিসি 

ক। বা সহেত বিরহং পুরুযোভতমস্থয 1 
প্রেমাবলোকিরুচিরম্মিতবনুজল্লৈঃ। | 
স্থ্্যং সমানমহরন্মধুমানিনীনাং 
রোমোৎসবে। মম যদত্যিবিটস্কি তায়া ॥ ৩৫ ॥ 

(ধ”) প্রেন্াবলে'করুচিরম্মিতবস্তুজলৈ? মধুমানিনীনাং সমানং স্ৈর্যম অংরৎ, যদজ্বি,- 

বিটক্কিতায়।ঃ মম রোমোতনবঃ (ভবতি, তশ্ত ) পুরুঘোত (স্ত খিরহং কাবা সহেত ॥ ৩৫ ॥ 

[ শ্রীধরন্বামী | ] 

কিঞ্চ যো বৈ আস্থরো বংশে! যেষাং “তষাঁং রাজঞাঁম্ অক্ষৌহিণীশতরূপং 
$মমাতিভরং ভাঁরণ্ অপনীতবান্। তব উনপদত্বাৎ ছুঃস্থং সন্ত পৌরুষেণ 
প্রুরুষকারেণ আত্মনি স্বপ্মিং সম্পূর্ণপদঃ স্থস্থং সম্পাদয়ন্। লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়া 
ইতি হেতৌ শতৃপ্রত্যয়ঃ | সম্পাদিতুমিত্যর্থ: ৷ অবিভৎ ধৃতবাঁনিতার্থঃ ॥ ৩৪ । 

পাপ সপসপীতিটিসিরিসিলাংত স্লিপ সিতাস্লা সিসি 

[ দীপনী 1] 

লক্ষণেতি। ইদঞ্চ শুত্রং পাণিনীয়তৃতীয়াধ্যা য়স্ত দ্বিতীয়পাদীয়ষড়ুবিংশত্যধিকশততমম্। 

যর _ক্রিয়।যাঃ পরিচায়কে হেতে৷ চার্ধে বর্তমানাদ্ধাতোর্লটঃ শহৃশানচৌ ্ ত ইঁতি॥ ৩৪ 
-৩৬॥ 

[ চূর্ণিকা। ] 
ফিঞ্চ বঃ যছুষু অবতীধ্য ভূঁভারং জহার ॥ ৩৪ 

[ শ্রীজীবগোন্বামী 1] 

পুর্বে যে আন্থরবংশা আঁসন্ ত এব রাজানস্তেষাম্। ছিন্নপ্ররূট্ার্দিবৎ 
সমাঁপঃ। পাঠান্তরে আন্গুরবেশাঃ আস্মরভাবং প্রবিষ্টা ইত্যর্থত | উনপদং 

ত্বামাত্মনি আশ্রয়ে ক সম্পাদয়ন্ সম্পনং পুর্ণপদং ই ॥ ৩৪ ॥ & 
০৯ পপাশীশীপাস। পিশ্পপাপিপশিশী প্পীশ্পিপাা শাস্তি শী পিস শীত এ পাতিল শশী তা পপপীপপাসস্প পিপি 

[ীবিনাথিচ্রবর্ভী। 
অপানুদৎ দূরীচকাঁর। উনপদং ত্বাম্ আত্মনি স্বশ্মিন্ যৎ পৌরুষং তেন 

সম্পাদরন্ সংপূর্ণপদং সুস্থ সম্পাদয়িতুং কর্তৃমিত্যর্থঃ। অবিভ্রদিত্যার্যম্ ॥ ৩৪ ॥ 

স্টিম সিসি পস্ম্পট 
৮৭ পা সিটি তি শশিস্াপিক্চ পাপী 

আত্মপৌনুষ দ্বারা তোমাকে সম্পূর্ণপদ ও স্স্থ করিবার 
নিমিত্ত পরম-রমণীয় মুক্তিতে যছুরুলে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন ॥ ৩৪ ॥ 
চস স্সিলাসম সিলসসিতািিপী সা সা পাস সী সপ সস পিই সলিল সিট লাল রোপা হল সপ লস্ট পক সত সি করিত ৬ পেস লামা নিও স্পিড 

৭৮ 



৬১৮ প্রীমস্ভীগবতম্। [১ স্কং--১৬ অং। 

[ শ্রীধরস্বামী। ] 

ত্ত বিরহং কা বা সহেত প্রেমাবলোকশ্চ কুচিরম্মিতঞ্চ বন্তুজরশ্চ তৈর্মধু- 
মানিনীনাং সত্যভামাদীনাং সমানং গর্বসহিতং স্থের্যং স্তব্ধত্বং যোহহরৎ। 
যন্তাভ্বিণ রজস্থাখিতেন বিটক্কিতায়াঃ অবস্তায়াঃ শম্পাদিমিষেণ রোমোখ্সবো 
ভবতি ॥ ৩৫ ॥ 

[ চুণিকা |] 

এবস্ৃতত্ত ভগবতঃ বিবহং কা বা সহেত ॥ ৩৫ ॥ 

[শ্রীজীবগে।ম্বামী | ] 

তস্ত বিরহং কা বা সহেত 1 প্রেমাবলোকশ্চ রুচিরং স্মিতং চ বন্তুজল্শ্চ 

তৈশ্বধুমানিনীনং মধুবন্মীদকে। মান পাতিব্রত্যাদিগর্কো। যাঁসাম্ অন্তি তাসাং 
সত্যভাঁমাদীনাঁং সমীনং গর্বসহিতং হ্থৈর্য্যং স্তব্ধত্বং যঃ অহরৎ। যস্তাজ্যিণ! 
রজন্থ্যখিতেন বিটক্কিতাঁয়াঃ অলঙ্কৃতায়াঃ শম্পাদিমিষেণ রোমোৎসবঃ ভবতি 
॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ 

ইতি স্্ীমস্ভাগবত প্রথমন্বন্ধন্ত গ্রীজীবগোম্বামিকৃতক্রনসন্দর্ভে ফোড়শোইধ্যায়; ॥ ১৬॥ 

শ্রীবিশ্বনাধচন্রুবর্তা 1] 

টিন সত্যভামাদীনাং স্থের্য্যমচাঞ্চল্যং মানসহিতম্। বিটক্কিতায়। 
অলস্কৃতায়া ইতি তেন তস্ত-সর্ধান্পি প্রেয়সীষু মধ্যে অহং সদৈব স্বাধীনভর্তুক! 
বিরহরহিতৈবাসমিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ 

সেই পুরুষোত্তম ভগবানের বিরহ কেই বা সন্থ করিতে 
পারে !__র্বাহার সর্রেম অবলোকন,স্রুচির হাস্য ও মনোজ 
আলাপ দ্বারা সত্যভাম। প্রভৃতি মধুমানিনী কাঁমিনীকুলেরও 
মানের সহিত ধের্ধ্য অপহৃত হইয়াছিল! অহে1! তিনি 

যখন ইতস্তত পাদচারণ করিতেন; তখন রজঃ-সমুণ তাহার 
পাঁদচিহবে অলঙ্কত হইয়া আমি কি অপুর্বব শোভাঁই ধারণ 
করিতাম ;--তৎকালে তৎমংস্পর্শে উদ্গত তৃণাদিচ্ছলে 
আমার কলেবরে রোমাঞ্চ পরিলক্ষিত হইত ॥ ৩৫॥ 4 



টং হ স৭৩০৬ 

০০১৫ ভ্ীমস্তাগবতমূ। ৬১৯ 
&, 

তয়োরেবং কথয়তোঃ পৃথিবীধর্ঘ্ময়োস্তদ! | 
পরীক্ষিন্নাম রাজধিঃ প্রাপ্তঃ প্রাচীং সরম্বতীম্ ॥ ৩৬ ॥ 

তয়োঃ পৃথিবীধর্ময়োঃ এবং কথয়তোঃ €সতোঃ) তদী পরীক্ষিৎ নাম রাঁজর্বি* প্রাচীং 

সরম্বশীং প্রাপ্ত; ॥ ৩৬॥ 

ইতি শ্রীমভাঁগবতে মহাপুরাঁণে পারমহংস্তাঁং সংহিতায়াং বৈশসিক্যাং 
প্রথমস্ন্ধে পারীক্ষিতে প্রর্মপৃ্থীসংবাদো। শাম 

যোড়শেহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥ 

[ শ্রীধরস্বামী 1] 

কথয়তো: সতোঃ। প্রাটীং পূর্ববাহিনীং কুরুক্ষেভে ॥ ৩৬ ॥ 

ইতি শ্রীনস্ভাঁগবতভাবার্ঘদীপিকারাং প্রথমস্কন্ধে যোড়শোহধ্যায়? ॥ ১৬। 

[ চুধিক।। ] 
এবং গ্রাচীসরম্বতীতীরে পৃথীধর্্ময়োঃ কথয়তোঃ সঞ্ততাস্তত্র পরীক্ষিল্নাম 
২ প্রাপ্তঃ ॥ ৩৬ ॥ 

ইতি ্রীমভাগন্তপ্রথমন্বনবচূ্পিক।্াং যোড়শোহধ্যায় ॥ ১৬ ॥. 

[শ্রীবিশ্বনাথচব্রবর্ভী।], 

প্রাচীং পূর্ববাহিনীম্ ॥ ৩৬ ॥ 

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হষিণ্যাঁং ভক্তচেতসাম্। 
প্রথমে ষোড়শোহধ্যায়ঃ সঙ্গত: সঙ্গত*সতাম্ ॥ ১৬। 

পৃথিবী ও ধর্ম পরস্পর এই প্রকার কথোপকথন করিতে- 
ছেন, ইত্যবসরে বাঁজর্ধি পরীক্ষিত ভীহাদিগের অনতিদুরে 
সরত্বতী নদী যেখানে 'পুর্বববাহিনী হইয়াছেন, সেই কুরু- 
ক্ষেত্র নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ 

ধর্মপৃর্থীসংবাদ নামক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ৷ 



সপ্তদশৌহধ্যায়ও | 

সৃত উবাঁচ। | 
তত্র গোমিথুনং রাঁজা হন্যমাঁনমনীথব । 

দগ্ুহস্তঞ্চ বূষলং দদৃশে নৃপলাঞ্থনম্ ॥ ১ ॥ 
(পরীক্ষিৎ) তত্র (কুরুক্ষেত্র প্রাচ্যাঃ সরন্বত্যাঁঃ তীরে ) অনাখবৎ হন্যমানং 

$ 

্ 

ৃ 

গোঁমিথুনং দণ্ডহস্তং নৃপলাঞ্চনং বৃষলং চ দদৃশে ॥ ১। ৃ 
258১-55-55 ৪৪০৭ উিরহা542424755528 52823248৮55 ৃ 

[শ্রীধরন্বামী। ] 
ততঃ সপ্তদশে রাজ্ঞা কলেমিগ্রহ উচ্যতে । ৃ 
তণ্তৈবং বীধ্যভাজোহপি বৈরাগ্যং বক্তুমদূতম্ ॥ ০ ॥ ৃ 

হন্যমানং তাঁডামানম্ ॥ ১ ॥ ৃ 

2 

[দীপনী।] ৃ 
(নৃপাণামিব লাঞ্চন" চিহুং যস্য স নৃপলাঞ্চনস্তং নৃপবেশধারিণমিতি যাঁবৎ ॥ ১১৪ ॥) 

৮১58৮4428২৯ 5 ০25252 

[ চুণিকা |] 
সতত উবাঁচ। তত্র সরস্বত্যাং রাঁজ। পরীক্ষিন্বগুহস্তং নৃপচিহ্ধরং শৃদ্রম্ ॥১। 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 

» তত্রৈবাকম্মাদ্বৃষলে সমীগতে রাজ সমাগত ইত্যাঁহ তত্রেতি ॥ ১ ॥ ২ 
৩৪॥৪॥ 

সপ্তদশ অধ্যায়ে, রাজ! পরীক্ষিৎ এবক্ভূত মহাপ্রভাবশালী হইলেও তাহার 
অত্যন্ূত' বৈ্লাগ্য বলিবার, নিমিত্ত তৎকর্তৃক কলির নিগ্রহ-ব্যাপার, বর্ণিত 

হইতেছে। 
সুত বলিলেন, ব্রহ্মন ! রাজ! পরীক্ষিৎ সেই কুরুক্ষেত্র 

সমুস্থিত হইয়! দেখিলেন, একটি গাভী ও একটি বৃষ অনাঁ- 
থের ন্যায় কাতরভাঁবে অবস্থিতি করিতেছে এবং নৃপচিহ্ধারী 
এক শুদ্র হন্তস্থিত দণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে তাঁড়ন করি- 

ঁ তেছে।১। | 4 

3৮৮ এসপি সি সি অপ ক জা গল ও সত ৪ ৬০ সত সত সির আত টা গিকিম্ত পট সত সপ হর সা আটা বলা সিরা অস্ত ৬৪ স্পা ছি সা দি স্রীসসিরী স অ্টি সপ পা সপ্ন স্পা তলা জর সস ছিসির তি ছারা ছি সদ ০9৮৮3 4 ॥ 
টে 

০০ 



ই জ্রীমপ্ভাগবতম্ৃ। ৬২১ 
ঙ 

১০০ পাস সস ঈপি্ি রা ছি ৯ টাটা পপি তাপস তাস পিপিপি ওলা অপি পলিসি সি তািস্িপাসিপাসসিত সত তাপ টাকি ক রি 

বৃষং ম্বণালধবলং মেহস্তমিব বিভ্যতমৃ। 

বেপমানং পদৈকেন সীদস্তং শৃত্রতাঁড়িতম্ ॥ ২॥ 
গাঞ্চ ধর্মহুঘাং দীনাং ভূশং শুদ্রপদাহতাম্। 

বিবৎসামশ্র্বদনাঁং ক্ষীমাং যবনমিচ্ছতীম্ ॥ ৩ ॥ 
ম্বণালধবনং বিচ্যতং মেহস্তম ইব বেপমাঁশম্ একেন পদ সীদন্তং শূদ্রতাডিতং বৃষম্ ২। 
যবসম্ ইচ্ছতীং ক্ষান। অশ্রবদনাং বিবধসাম্ (উল স্থিতীং) শৃ্রপদাহত।ং সশং দীনাং 

ধর্মছুঘাং গাঁ চ॥ ৩॥ 
সত নি সটিগি বত স্টিকার সা এ 

[শ্রীধরস্বামী || 

মৃণালং পদ্মকন্দঃ তদ্বৎ ধবলম্্। তয়ান্মেহস্তং মৃদরয়ন্তরম্ ইবেত্যনেন পাঁদাব- 
শেষে ধর্মে ভয়ান্মত্রয়ন্নিব প্রতিক্ষণং ক্ীয়মাণাংশঃ তস্তাপ্যনির্বাহীৎ কম্প- 
মান ইতি দর্শিতম্ ॥ ২ ॥ 

[চণিক1।] 
তথা ভয়ানুত্রযস্তং শ্বতম্ একপাদং শৃদ্রতাড়িতং বুষম্। 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রব্ভী |] 
পরীক্ষিদন্দয়োঃ প্রোকতমুক্তিপরত্যুক্তিকৌতুকম । ৪ 
নিগ্রহানু গ্রহ রাজ্ঞা কলেঃ সপ্তদশে ততঃ ॥ ০॥ ৃ 

হন্তমানং তাড়্যমানম। নৃপলাঞ্চনমিতি সত্যত্রেতাদাপরাদিযুগমধ্যাদানাং 
ভক্ষে স্বাতন্বাস্থচকম্ ॥ ১ ॥ 

মেহস্ত মৃত্রয়স্তমিবেতি পাদাবশিষ্টোহপি ধর্মমঃ গ্রতিক্ষণং ক্ষরক্সিবেত্যুৎ- 
প্রেক্ষায়াং নশ্তদবস্থ ইত্যর্থঃ। বেপমানমিতি সৌহপি নানাবিঘৈরনিষ্পন্ন ইব 
কলিনা ক্রিরতে ইতি স্চ্যতে ॥ ২। 

_. বৃষটি ম্বণালের সদৃশ শুত্রকাস্তি, শুদ্রের তাড়নে কাঁতর 
হইয়া একপদে কম্পান্থিত কলেবরে অবস্থান করিতেছে। 
এবং অতীব ভয় প্রযুক্ত যেন অনবরত মুত্রত্যাঁগের সহিত 
ক্ষীণ হইতেছে ॥ ২। 

আর এ গাভীটি হেন সাক্ষাৎ ধর্মদোহনকারিণী আর 
বিবৎস্ণর ন্যায় অশ্রুমুখী ও কশাঙ্গী এবং তৃণভক্ষরণীভিলাধিণী। 
তাহাকে 'শুদ্রের পাদপ্রহীরে অতিশয় কাঁতরভাবাপন্নাও 
বোধ হইতেছিল ॥ ৩॥ ৃ 42 



৬২২  আ্রীমস্ভাগবতম্। | ১ স্বং--১৭ অং। 
ক ক ক 

চক বক 

পপ্রচ্ছ রথমারূঢঃ কার্ভস্বরপরিচ্ছদম্ । 

মেঘগস্তভীরয়। বাঁচা সমারোপিতকাশ্ুকঃ ॥ ৪ ॥ 

কম্তং মচ্ছরণে লোকে বলাঁদ্বংস্যবলান্ বলী। 
নরদেবোহসি বেশেন নটবৎ কন্্রণাঁছিজঃ ॥ ৫1 

কার্থস্বরপরিচ্ছদ্বং রখম্ আরূঢ়ঃ (রাজ) সমারোপিতকাম্বকঃ (সন্ কার্তন্বরপরিচ্ছদং 

শুদ্রং) মেঘগন্ভীরয়! বাঁচ। পপ্রচ্ছ॥ ৪ ॥ | 

বলী ত্বং কঃ? মচ্ছরণে লোকে বলাঁৎ অবলান্ হংসি, নটবৎ বেশেন নরদেবঃ অসি, কর্ণা 

(তু) অদ্বিজঃ (ভবসি )॥ ৫ ॥ 

[শ্রীধরস্বামী |] 

ধর্মমভৃঘাঁং হবিরেো্ধীম্। ক্ষামাং কৃশাম্। যবসং তৃণম্। অত্র শস্তাঁদিপ্রসব- 
ক্ষয়াৎ বিবৎসেব। যজ্ঞাভাবাৎ কশা'॥। অতএব যজ্ঞভাগমিচ্ছতী পৃথ্থীতি স্চি- 
তম্ ॥ ৩॥ 

কার্তস্বরং সুবর্ণ পরিচ্ছদঃ পরিকরে। যস্ত দ্বর্ণনিবদ্ধমিতার্থঃ ৷ সঙ্জীকৃত- 
কার্মদুকঃ॥ ৪ 1 « 

হং্সিঘাতয়সি। রাজাহুমিতি চেৎ তত্রাহ। নট ইব বেশমাত্রেণ নরদেবো- 
ইসি । কর্্মণা অদ্বিজঃ শৃদ্রঃ॥ ৫ ॥ 

[ চর্ণিকা । ] 
তথা শূদ্রপদাঁহতাং সাশ্রুবদনাং তৃণমিচ্ছস্তীং গাং চ দৃষ্টী ॥ ৩॥ 
স্বয়ং রথারূঢঃ ধৃতকার্্ম, কঃ সন্ গম্ভীরয়! বাচা পপ্রচ্ছ ॥ ৪ ॥ 
অশ্মিন মচ্ছরণে লোকে বলাদ্দীনান্ হংসি এবভ্ভূতে। নৃপবেশধরঃ কর্ণ! শূড্রঃ 

ত্বংকোহাঁস ॥ ৫॥ 
পিাকিপপশাগপত 

“ [ আবিশ্বনাথচত্রবর্তী । ] 
ধর্্মদুঘাং হবির্দোগ্ধুীং শশ্তাদি প্রসবক্ষয়াদ্বিবৎসাঁং ধর্মক্ষয়েণাশ্রুবদনাং ষজ্ঞা- 

ভাবাৎ ক্ষামাঁং কৃশাম্। যবসং যজ্ঞভাগম্ ॥ ৩ ॥ 
কার্তম্বরং স্ুবর্ণম্। সম্জীক্ৃতকার্শীক ইতি কলেঃ পল+য়নাশঙ্কয়া ॥ ৪ ॥ 

' স্বর্ণীলঙ্কত-রথারূঢ রাঁজা পরীক্ষিৎ তদ্দর্শনে শরাঁসনে 
জ্যারোপণ পূর্বক জলদগস্ভীরম্বরে স্থবর্ণময়-পরিচ্ছদধারী এ 
শুদ্রেকে সন্বোধন পুরঃসর .জিজ্ঞাস।! করিলেন ॥ ৪ ॥ | 
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যন্তং কৃষে গতে দুরং সহ.গাণীবধন্বনা। . “ 
শোচ্যোইম্তশোচ্যান্ রহসি প্রহৃরন্ বধমহ্সি ॥ ৬॥ 

কৃষে গাতীবধন্বনা সহ দূরং গতে ( সতিশ যঃ ত্বম্ অশোচ্য ন্ রহসি প্রহরদ্ অসি সেঃ ত্বং) 
শোচ্যঃ (অতঃ) বধম্ অর্থসি ॥৬॥ , 

[ শ্রাধরম্বামী।] 

অশোচ্যান্ নিরপরাঁধান্ রহসি ধত্বং প্রতরসি স শোচ্াঃ পাপরাধোহসি | 
অতো। বধমর্থসি ॥ ৬ ॥ 

[ চুণিকা |] 

কিঞ্চ অর্জুনেন সহ শ্রীকৃষ্ণে অস্তহিতে সতি নিরপরাধান্ রহলি গ্রহরসি 

অতস্তং বধমহৃসি ॥ ৬॥ 

[ শ্রীজীবগোব্বামী |]. 

অদ্বিজঃ দ্বিজবিরোধী ॥ ৫ ॥ 
যন্তমিত্যত্র সহ্ গাণ্তীবধঘ্ঘনেতি | তথৈব প্রতিজ্ঞাতং তং প্রতি শ্রীভগবত1-_- 

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ইন্তি। স্বর্গপূর্বণি তু তৎ 
সাক্ষাদেব নির্দিষ্টম। দদর্শ তত্র গোবিন্দং ব্রাঙ্ধ্যেণ বপুযান্থিতং । তেনৈব 

[ গ্রীবিশ্বনাথ-ক্রবর্তী । ] 
" কন্তং রে মদগ্রে হংসি নরদেবোহহুমিতি চেন্ময়ি নরদেবে বিদ্যমান ত্বং 

কুতস্ত্যো নরদেবঃ নটবদ্ধেশেনেতি চেন্নহি নহি কর্মণা ত্বম্ অদ্বিজঃ শৃদরঃ। ন্ট 
হান্নুকাধ্যস্যৈব কম্ম অভিনয়তীতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ 

শপ রি পাপ সস পপ কা ৬ স্পা আপ পপর 

অরে তুই কে? তুই এই মতপালিত ভূতলে বলদর্পিত 
হইয়] দুর্ববল প্রাণীদিগকে বধ করিত্বেছিস ? তুই,নটের ন্যায় 
রাঁজপরিচ্ছদে শোভিত হইয়াছি, কিন্তু তোঁর আচরণ ত 
শুদ্রের সদৃশ দেখিতেছি ! ॥ ৫॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গ্াণতীবধন্বা অর্জুনের সহিত দূরে গমন 
করিফ্রাছেন জানিয়াই কি তুই এই নির্জন স্থানে নিরপরাধ 
প্রাণিগণের বধনাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিস ! তুই যেরূপ অপরাধী, 
চাঁহাঁতে তোর বধই উচিত হইতেছে ॥ ৬ ॥ 
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ত্বং বা স্বণালধবলঃ পাঁদৈমূর্টনঃ পদ! চরন্। 

ব্ষরূপেণ কিং কশ্চিদ্দেবো নঃ পরিখেদয়ন্॥ ৭.| 
মুগাঁলধবলঃ পাঁটেঃ নানঃ.পদা। চগ্পন্ ত্বং বা (কঃ)1 কিং কশ্চিৎ 'দেবঃ বৃষরূপেণ নঃ 

(অশ্মান্) পরিখেদয়ন্ ( বর্তসে 1) ৭॥ 

৮7070 শ্রীধস্থাধী। ।] 
বুষং প্রত্যাহ ত্বং বা কঃ। গ্বয়মেব মস্তাঁবয়তি কিং নি রি 

গাশ্মান্ পরিখেদয়ন্ বর্তসে ॥ ৭ ॥. 

[চুণিকা।] 

ততে। বৃষং প্রত্যাহ হে বৃষ স্বেতবর্ণ পাদ নঃ ত্বং কোহঘ়ি কশ্চিদ্দেবঃ 
ত্বং বুষরূপেণাম্মান্ খেদয়ন্ বর্তসে কিম্ ॥ এ ॥ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী |] 
ৃষ্টপূর্ব্বেণ সাদৃষ্ঠেনোঁপস্থচিত্বম্॥ দীপ্যমানং দ্ববপুষা দিব্যৈর্বস্ত্েকপস্কৃতম্ 
উপাস্তমানং বীরেণ ফালন্তুনেন সুবর্চস! ॥ যথাম্বরূপং কৌসন্তেরম্তখৈব মধুন্থদন- 
মিতি।' অত্র কৌস্তেয়ো যুধিষ্িরঃ ॥ ৬॥৭ 0৮৯১০ | ১১ ১২॥ ১৩॥ 
১৪ ॥ ১৫1১৬ ১৭৭ 

 ্রীবিহ্বনাথচক্রবর্জী 1” 

ননধু যথ] ত্বং দেশস্য রাজ! তখৈবাহমপি সংপ্রতি কালস্য রাঁজেতি ময়ি 
তব বিক্রম! ন ভবিষ্যতীত্যত আহ বস্থমিতি। গাণীবধন্বনা অর্ভুমেন সহ 
কৃষ্ণ দুরে গতে সতীতি এতাবদ্দিনং ত্বং কবাসীরিতি ভাঁবঃ। নম্বাসমেব কিন্তু 
তাঁভ্যাং ভয়েন ন প্রাভৃবম্। অধুনা তু কম্মাদ্বিভেমি ইতি সত্যম্। শোচ্যোহসি 
অধুন। ত্বং মর্ভূমেবেচ্ছপীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥ ॥ « 

ভবতু ক্ষণং তব প্রথমমপরাধৎ বিমৃশামীতি মনসি কৃত বৃষং প্রত্যহ ত্বং 
বেতি। নেোহ্মান্ খেদয়িতুং কিং কশ্চিদ্দেবৌহয়ি। নৈতাদৃশঃ কশে। (বুষে) 
ছঃথী ময়া শ্বপ্রেইপি দৃষ্ট ইতি ভাবং ॥ ৭ | 

অনন্তুর বুষ্ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, অহ! 
তুমিই বা কে? তোমার বর্ণ পদ্সকন্দের ন্যায় শুভ্র; তোমার 
তিনটি চরণ নাই ; ভুমি একপদে বিচরণ করিতেছ ). ভুয়ি 
কি কোন দেবতা 'ঈদৃশ বৃষরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগের 
খেদের কারণ হইয়াছ'? ॥ ৭ ॥ 

হি শত স্তশক্র 
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 নজাতু কৌরবেক্দ্রাপাঁং দেদর্দগুপরিরক্ভিতে |... এ 
ভূতলেহনুপতস্ত্যন্মিন্ বিন] তে প্রাণিনাং শুচঃ 1 ৮॥ 
ম! সৌরভেয়াত্র শুচে। ব্যেতৃ'তে বুষলান্তয়ম্ | 
ম! রোদ্রীরন্ব ভদ্রুং পে খলানাৎ ময়ি শাস্তরি ॥ ৯1. . 

কৌরবেন্রাণাং দোর্দওপরিরভিতে অস্মিন্ তৃতলে তে শুচঃ বিন। (0 ন্যেষাং) শিদা। 

(শুচঃ) জাতু ন অন্ুপতপ্তি॥ ৮॥ প্র | 
(ভোঃ) সৌরতেয়! অত্র মা শুচঃ (শোচঃ)) ( তে রষলাৎ ভয়ং ব্যেতু। শব চি 

খলানাং ময্নি শীস্তরি (সতি ) মা রোদীঃ; তে (তুভ্যং ) ভদ্রম্ (অন্ত ॥ ৯॥ 

[ শ্রীধরম্বামী 1] | ূ 

দোর্দটুঃ পরিরস্তিতে পরিরস্তিতবৎ সুরক্ষিত | তে শুচঃ অশ্রণি বিনা- 
স্যেষাঁমআণি নানুপতস্তীতি খেদহেতুত্বং দর্শিতম ॥ ৮ ॥ 

[ চূর্ণিকা।] 
কিঞ্চ পাগুবরক্ষিতে ভূভলে তে অশ্রণি বিন! ইতরোং গরাণিনামজি 

নান্পতন্তি ॥ ৮| ৬ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 
ত্বয্যেব রাজনি সতি বয়মেব ছুঃখিনঃ সাংপ্রতং সমভূমেতি চেৎ তত্র সান্থু- 

তাঁপং সাটোপং চাহ নজানত্বিতি। পরিরস্তিতে পরিরস্তিতবৎ সুরক্ষিতে তব 
শুচঃ অজ্জণি বিনা অন্তেষামঞ্রুণি ন পতস্তি ॥ ৮ ॥ 

কৌরবেন্দ্রগণের বাহুবলে স্থরক্ষিত এই ভূমিতলে তো! 
ভিন্ন আর কোন প্রাণীরই ত শোকাশ্রু কখনই" পতিত 
হইতে দেখা যায় নাই! ॥৮॥ 

যাহাই হউক, সৌরভেয় ৃ  তুমি আর শোক রি না। 
এই শুদ্ধ হইতে তোমার ফে৬য় জন্মিয়াছে, তাহ] দূরীভূত 
হউক । (পরে গাভীটিবু রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, ) 
অন্ব ! তুমিও রোদন করিও না। খলের শাসনকর্তা আমি 
জীবিত থাকিতে, তোমার কোনরূপ অমঙ্গলেরই আশঙ্কা 
নাই। অচিরেই তোমার মঙ্গল হইবে ॥ ৯ ॥ " রঃ 

পনি 
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যন্ত রাষ্ট্রে প্রজাঃ সর্ববাস্্স্থান্তে সাধ্ব্যসীধুভিঃ। 
তম্ত মত্তস্ নশ্যস্তি কীত্তিরায়ুর্ডগে। গতিই ॥ ১০ ॥. 

(হে) নাধ্বি! যস্য রাষ্ট্রে সর্ববাঃ প্রজ।ঃ অসাধুভিঃ ত্রম্যন্তে, মত্বস্য তস্য কীর্তি আযুঃ ভগঃ 

গতিঃ (সর্ববাঃ) নশ্যন্তি & ১* ॥ 

[্ধরস্বামী।] 

এবমুক্তে পুনরপি শোচস্তং প্রত্যাহ।ভোঃ স্বরভেঃ পুত্র অত্র মা শুচঃ শোকং 
মা কুরু। ব্যেতু অপযাতৃ। গাং প্রত্যাহ। অশ্ব মাতঃ শান্তরি ময়ি জীবতি সতি 
তে ভদ্রমেব অতো,মা রোদীঃ ॥ ৯॥ 

মদ্ধিতার্থমেবৈনং হনিষ্যামি ন তবোঁপকারায়েত্যাহ যস্তেতি দ্বাত্যাম। হে 
সাধিবি। সর্ববাঃ যাঃ কাশ্চিদপীত্যর্থঃ। অনাধুভিঃ ত্রস্তন্তে পীড্যন্তে। ভগো 
ভাগ্যম। গতিঃ পরলোকঃ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ 

[ চুণিক1।] 
ত্বমপি শোকং মা কুরু। অস্মাচ্ছুদ্ৰান্তে ভয়মপযাতু। গাঁং প্রত্যাহ হে অন্ব 

থলানাং ময়ি শাস্তরি সতি ত্বং মারোদীঃ ॥ ৯ ॥ 
কিঞ্চ অহে! যন্ত রাজ্যে ছুষ্টেঃ প্রজাঃ ত্রস্তস্তে তন্ত রাজ্ঞঃ কীর্ভ্যাযুর্ভাগ্য- 

পরলোকাঃ নশ্তস্তি ॥ ১০ ॥ 

* [শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 
নন্বলীকমিদমিতি শ্বমিব রুদস্ভীং গাং দর্শয়ন্তং বুষং সাশ্বাসমাহ। ভোঃ 

লুলভেঃ পুত্র মা শুচঃ ম! শোচঃ। ভয়ং ব্যেত্বিতি অধুটনবেমং হন্মীতি ভাবঃ। 
গাং গ্রত্যাহ মেতি। ময়ি জীবতি সতি ॥ ৯ ॥ 

নন্বম্মৎসন্বন্ধেনৈনং ঘাতয়ন্নেতদ্বধভাগিনাবাবাং মা কুর্বিত্যত আহ যস্যেতি। 
অতঃ স্বহিতার্থমেবৈনং হন্মি ন চাত্র যুদ্মদন্থরোঁধ ইতি ভাঁবঃ ॥১০॥১১ ॥ ১২ ॥ 

শুভে ! (আমি যে কেবল তোমাদের উপকারার্থই ইহার 
বধসাঁধনে উদ্যত হইয়াছি, এরূপও বিবেচনা করিও ন1; 
'ইছার বধ আমারও হিতজনক জাঁনিবে |) যে রাঁজা'র রাজ্যে 
প্রজা সকল দুষ্টঈগণ কর্তৃক নিপীড়িত হয়, সেই প্রমন্ত নৃপ- 
তির কীর্তি আয়ু সৌভাগ্য ও পরলোক) সমস্তই নষ্ট 
হয় ॥ ১০ ॥ | 



চি 

নং টু র 

সিনে 
4 রি $..খি ৭ অং | ৫ * তত 
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/ 

ই 
০ সিটি জা ছি সি চি চি রি কে ০ 

1 

টি রাজ্ঞঃ পরো ধর্ম হ্যার্তানামান্ডিনিগ্রহঃ | “ 

অত এনং বধিষ্যামি ভূতত্রুহমসভমস্ ॥ ১১ ॥ 

ৃ 
ৃ 
| 

কোহবৃশ্চভ্তব পাদাংস্ত্রীন্*সৌরতেয় চতুষ্পদঃ। 
মাভৃবংস্বাদুশো রাষ্ট্রে রাজ্ঞাং কৃষগনুবতিনাম্ ॥ ১২॥ 
আ্যাহি বৃষ ভদ্রেং বঃ সাধূনামকৃতাগসাম্। 

আত্মবৈরূপ্যকর্তারং পাঁর্থীনাং ীর্ভিদুষণম্ ॥ ১৩। 
(যঃ) আর্তানাম্ আৰ্তিনিগ্রহণ, এষঃ হি রাজ্ঞঃ পরঃ ধর্ম । অতঃ ভৃতক্রহ্মূ অসন্্মম্ 

( এনং বধিষ্যামি £ ১১ ॥ 

(হে) সৌরভেয় | চতুষ্পদঃ তব ত্রীন্ পাদান্ কঃ অবৃশ্চৎ? কৃষ্ণানুবর্তিনাং রাজ্ঞাং রাষ্ট্রে 

ত্বাদুশঃ মা ভূবন্ ॥ ১২॥ 

অকৃতাগসাং সাধুনাং বঃ (যুদ্বাকং ) ভদ্রম্ (অন্ত। হে) বৃষ্ক: গার্থানাং কীর্তডিদূষণম্ 

আত্মবৈরূপ্যকর্তারং (পুরুষম্) আখ্যাহি ॥ ১৩॥ 
প্প্মপাপাপপাজ পপ পিপিপাশ। পাপী পপি ৩ পি পপ পপ ৩ নী শপ পাম্প পাপা: পি পাপা 

[ শ্রীধরম্বামী। 

পুনরপি শোচস্তং বৃষভং প্রত্যাহ। কোহবৃশ্চৎ চিচ্ছেদ। স্কাদৃশত্বদিধা 
; ছুঃখিতাঃ ॥ ১২॥ 
: বো ভদ্রমস্ত। আত্মনন্তব পাদচ্ছেদেন বৈরূপ্যং কৃতবস্তম্ কীত্তিং দূষয় তীতি 
তথ! তম্ আখ্যাহি ॥ ১৩ ॥ 

শি এপ পপ 2 পিপি আটা এ আহ পা সিসি 

[চুর্িকা।] * 

কিঞ্চ দীনানাং ছুঃখহরণমেব রাজ্ঞাং পরো রা অত এনং শূদ্রং বধিষ্যামি ॥৯১ ॥ 
হে বৃষ তে পাদান্ কঃ অবৃশ্ঠৎ ॥ ১২ ॥ 

স্পেস 

 এআর্ত জনের আত্তিনিগ্রহই রাজার পরম ধর । "অতএব 
৪ আষ্ষি'?ই অসভম ভূতদ্রোহী ছুরাত্মাকে বধ করিব ॥ ১১ ॥ 
| গুনর্ববার শোঁকাতুর বৃষের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, ) 
: স্থরভিনন্দন ! তুমি চতুষ্পদ ছিলে, তোমার তিনটি চরণ কে" 
ই ছেদন. করিল? ভগবীন প্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী রাজগণের 
* রাজ্যমধ্যে আর কেহ কখনই তোমার ন্যায় টা হয় 
নাই ॥ ১২॥ 

| & 
নি 
রি পক কে পা সতর্ক সিকি এট রি সি স্রসস্ি্উ্হজা পিপি 

পি] ৫ 

চি 
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ওম ০৫ ক তা রা্খিস্ম 

প লিপি পাস সি ১ রিস্ি স্স্*্ত 

স্রীমন্ভাগবতমৃ। [১ স্কং_-১৭ অং 
সিসিক চো পি ৭ ৭5 পিসি লি লাস তি পা কী রী পালি রি পলি রি লা লস্ট পি লী পি পিপি তাত লাস্ট এ লা শি লি পরি বা লাস লা তি এসি লা লী লি তি ভাসি পি লি লাস ছি লট লস্ট, পি স্টাটাস ১ াপা্িলসটি ািলিসি 

ক 

জনেহনাগম্যঘং যুঞ্জন্ সর্বতোইহস্ত চ মন্তয়মূ। 

সাধুনাং ভদ্রেমেব হ্যাদমাঁধুদমনে কৃতে ॥ ১৪ ॥ 
(যঃ) অনাগসি জনে অঘং যুগ্ন (ভবতি )। অস্য চ সর্বতঃ মন্তয়ং (ভবতি) । অসাধু 

দমনে কৃতে সাধূনাং ভদ্রমূ এব স্যাৎ॥ ১৪ ॥ ৰ 

[ঞ্ীধরন্বামী।] 

ননু তদাখ্যানে কৃতে কথং ভদ্রং শ্তাদত্যত আহ । যন্মাদনাগসি জনে যঃ 

অঘং ডুঃখং যুগ্ন্ কুর্বন্ ভবতি। অস্তৈবংভূতস্ত মত্তঃ সকাশাৎ সর্বত্রাপি ভয়ং 
ভবতি। ততঃ সাধূনাং ভদ্রং ভবেদিতি॥ ধু | 

শপ পপ পাপ প্র পপ পপ পরা স্পা শপ ০ 

[ চুর্মিকা। ] 

তমস্মতকীর্তিনাশকর্তীরং বদ ॥ ১৩ ॥ ১৪ || 

[ প্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী |] 

কিন্তু তব মুখাৎ কিঞ্চিৎ শ্রুত্বৈবৈনং বধিষামি ইত্যত আঁহ আখ্যাহীতি। 
নন মম কিমপি বিবক্ষিতং নাস্তীতি তরাহ। হে বৃষ বে যুম্মাকং সাধুনাং নিরপ- 

রাঁধানাং ভদ্রং স্থখেহপি ছুঃখেহপি সদ ভদ্রমেব । কি্তৃম্মীকং পার্থানাং কীত্তিং 
দুষয়তি যস্তম আখ্যাহি। তমেব কম্ আত্মনস্তব পাদচ্ছেদেন বৈরূপ্যং কৃত- 
বন্তম্ ॥ ১৩ ॥ 

নচ কগিতে সতি ত্বত্ত এবাস্ত ভম্নং কিম্বকথনেহপি সর্বত এবেত্যাহ। 

নিরাগসি জনে যোহঘং যুঞ্জন্ ভবেৎ অন্ত সর্বত এব হেতুভ্যো মৎসকাশাদ্- 
ভয়ম্ ॥ ১৪ ॥ 

০০১ 

বৃষ"! তোমরা নিরপরাধ আাধু, তোমাঁদিগের মঙ্গল 
হউক। কোন্ ছুরাত্মা পাদত্রয় ছেদন করিয়া তোমাকে ঈদৃশ 
বিরূপ করিয়াছে, বল? সে নিশ্চয়ই পারুবংশের কীন্ভিকে 
কলুষিত করিয়াছে ॥ ১৩ ॥ 

যে নিরপরাধ প্রাণীকে ছুঃখ প্রদান করে, সে আর্থ! 
আম] হইতে ভয় প্রাপ্ত হইবে। অসাধুগণকে দমন করিলে, 
সাধুগণের মঙ্গলই হইয়! থাকে ॥ ১৪ ॥ 
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্ অন্তান্ অধন্থি্ঠান্ শাসতো দণয়তঃ ॥ ১৬॥ 

£৬-০৯- অপি এসি লি পালা পা পি 

খু 

চি রিকি সিক্স পিস পিসি এ ও ক এজ এর টি 

১ স্বং-১৭ অং 1] শ্রীমন্ভাগবতমৃ। ৬২৯ 
চক 

অনাগঃস্বিহ ভূতেষু য আগস্কৃমিরন্কুশঃ। | - ূ 

আহর্তাম্মি ভূজং সাক্ষাদমর্ভ্যস্তাপি সাঙ্গদমূ ॥ ১৫ ॥ 
রাজ্ঞে। হি পরমে ধর্ম? ন্বধর্্মস্থানুপালনমূ । 

শাসতোহম্বান্ যথাশ্পভ্রমনাপছ্যৎ্পথানিহ ॥ ১৬ ॥* 
ঘ: নিরহ্গশঃ.ইহ অনাগঃস্থ ভূতেষু আগন্কৎ (ভবতি; নিরস্কুশঃ) অস্ম (অহং ) সাক্ষাৎ 

অমর্তসা অপি (তস্য) স্কদং ভূজম্ আহর্তী৮( আহরিষ্যামি )॥ ১৫ ॥ 
ইহ অনাপদি উৎপথান্ অন্যান যথাশাস্ত্রং শ।সতঃ রাজ্ঞ; স্বধর্মস্থামুপালনং হি পরমঃ 

ধর্ম | ১৬ ॥ রর 

[ শ্রীধরস্থ।ী | ] 

এতন্ত দণ্ডেহহমসমর্থ ইতি মাশস্কীরিত্যাহ । অনণঃস্থ য আগন্কৎ অপরাঁধ- 
কর্তা তন্তামর্ত্যস্ত দেবস্ত!পি ভূজম্ আহর্তাম্মি আহরিষ্যামি। গাঙ্গদমিত্যনেন 
মূলত উৎপাট্যাহরিষ্যামীতি দর্শিতম্ ॥ ১৫ ॥ 

নন্বেকণ্) নিগ্রহেণ অন্যস্তানুগ্রহে তব কিং প্রস্যা'জনং তত্রাহ বাজে হীতি। 

সপ 

[দীপনী | না... ঞ 

(নিরঙ্কুশ; ইতি কাকাক্ষিগোলকন্যাঁয়েন রাজ্ঞোহপি বিশেষণমিতি ॥ ১৫॥)% 
(উৎপথান্ মামুৎ্হজ্য বর্তমানান্। ইতি বিজয়ধবজঃ ॥ ১৬) 

[ চাণক'। ] 
* কিঞ্চ নিরপরাধভূতেষু অপরাধ কর্তৃঃ দেবস্তাপি ভুজং হরিষ্যামি ই ইতরম্ত কিং 

বক্তব্যমূ ॥১৫॥ 

[শ্রীবিশ্বনাথচত্রবস্তী |] 
ননু যদ্দি ত্বত্তোহপি মহাপ্রভাবী বলবাংশ্চ স্তাঁৎ তদা কিং ভবেদত আহ 

অনাগঃম্বিতি ৷ সাক্ষাদমর্তস্তাপি দেবস্যাপি। সাঙ্গদমিতি মূলত এব ছিব 
আহরিষ্যামীতি নিনিনিনার মত্ল্যে। বলিষ্ঠঃ*্প্রভাবী বা ক্কোহগি নাস্তীতি 
ভাবঃ ॥ ১৫ ॥ 

যে ছুর্দীস্ত এই সংসারে নিরপরাধ জীবের হিংসা! করিয়া 
অপরাধী হইয়াছে, সে যৃদি সাক্ষাৎ অমরও হয়, তথাপি আমি 
তাহার. সভূষণ ভূজদণ্ড মূলত উত্পাটন করিব ॥ ১৫ ॥ 

অনাপৎকালে উৎ্পথগামী অসাধুর যথাশান্ত্র দগুবিধান 
এবং স্বধন্মাস্থিত সাঁধুজনের পালনই রাজার পরম ধর্ম ॥ ১৬। 



সি সী মন্তাগবতম্। [১ ম্কং--১৭ অং 

ধর্ম উবাচ। 
এতদঘঃ পাগুবেয়ানাং যুক্তমার্ভীভয়ং বচঃ। 
যেষাঁং গুণগণৈঃ কৃষ্ণ দৌত্যাদে! ভগবান্ বৃতঃ ॥ ১৭ ॥ 
নন বয়ং ক্লেশবীজাঁনি যতঃ স্থ্যঃ পুরুষর্ষত 

পুরুষং তং বিজানীমো বাঁক্যভেদবিমোহিতাঃ ॥ ১৮। 
ধ্যাং গুণগ্ণণৈঃ ভগবান্ কৃষ্ণ: বর বৃতঃ (তেষাং) পাগুবেয়ানাং ঝঃ (যুক্মাকম্) 

এতৎ আর্তীভয়ং বচঃ যুক্তমূ॥ ১৭ [“বৃত+” ইত্যত্র “কৃত?” ইতি পাঠাস্তরমূ। ] 
(হে) পুরুষর্ষত! যতঃ (পুরুষাৎ ) ক্লেশবীজানি হ্্যঃ, বাক্যভেদবিমোহিতাঃ বয়ং তং 

পুরুষং ন বিজানীম ॥ ১৮ ॥ 

[ শ্ীধরম্বামী ॥] 
আর্তানামভয়ং যম্মীৎ তদ্বচো। বে! যুক্তমুচিতমেব ॥ ১৭ ॥ 

[ দীপনী।] 
(বুত ইতি পাঠে বিজয়ধ্বজসম্মতঃ স এব প্রামাণিক? ॥ ১৭ । ১৮1) 

রর [ চুণিকা। ] 
যতঃ প্রজাপালনমেব রাজ্ঞাং পরো ধর্ম ॥ ১৬ ॥ 
ধর্ম ৮ । এতদ্বঃ পাগুবেয়ানাং ুকতমারাতরং ৰ বচঃ ॥ ১৭ ॥ 

পরীবিশ্বনাথচত্রবর্তী।] 
নন্থ একস্য নিগ্রহে অন্তস্যান্গ্রহে তব কিং প্রয়োজনং তত্রাহ রাজ্ে। 

হীতি। অন্ান্ অধর্থিষ্ঠান্ শাসতঃ দণ্ডয়তঃ ॥ ১৬ 
যেষাং গুণগণৈরিতি প্রেমাত্মকৈরিত্যর্থঃ | কৃষ্ণস্ত প্রেমৈকবশ্ত্বাৎ তপ্যা- 

জ্ছুনস্য পৌত্রস্বং তত্তুল্য এব তবাপি গুণৈরধীন এব কৃষ্ণো বর্তৃত ইতি ত্বদশক্যং 
কিমপি নাস্তী নান্তীতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥ 

_ রোজা  পরীক্ষিতের ঈদৃশ বাঁক্য শ্রবণ করিয়। ) ধর্ম 
বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনার1 পাণুকুলোভ্ভব ; 
'আর্তজনের প্রতি এতাদৃশ অভয়গ্রদ বাক্য' আপনাদিগের 
উপযুক্তই বটে। পাগুবগণের এইরূপ গুণসমূহে সমাকৃষ্ট 
হইয়াই ত ভগবান শ্রীকৃ্ক ভীহাদিগের দৌত্যাদি কার্য্য । 

 শ্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥ 1 



৫৯*-৯- শী 
র্ ১ স্কবং--১৭ অং] শ্রীমপ্ভাগবতমৃ | 

চিএ 
বস কাস্ট পিসি তা ভাপ এ সি ছি এসএ সিএস এপস স্কিপ লা কাস 

০০ ৯ হও নি  বিতা সনি উওর সই 

কেচিদ্বিকল্পবনন। আহুরাত্বানমাত্বনঃ | 

দৈবমন্যে পরে কন্মম স্বভাবমপরে প্রভৃম্ ॥ ১৯ ॥ 
কেচিৎ বিকল্পবসনাঃ আত্মনম্ আত্মনঃ* প্রভুম্, অগ্যে দৈবমূ, পরে কর্ম, অপরে শ্বভাবম্ 

(আত্মনঃ প্রভুম্) আহঃ ॥১৯॥ , গু 

(পান্টি আসমা 

[ শ্রীধরস্বামী। ] 

বয়ং তু যতঃ গুকষাৎ প্রাণিনাং ক্রেশহেতাবা ভবেয়ুঃ তং পুরুষং ন বিজা- 

নীমঃ | যতো! বাদিনাং বাক্যভেদৈবিযোহিতাঃ ॥ ১৮ ॥ 

[ চুণিকা।] 

কিঞ্চ যন্মাৎ প্রাণিনাং ছুঃখং ভবতি তং পুরুদং ন জানীমঃ যতঃ বাঁদিনাং 
বাটক্যন্দৈবকর্মস্বভাবাদিভিব্বয়ং বিমোহিতাঁঃ ॥ ১৮ ॥ ১৯) 

[ ক্রীজীবগোত্বামী!] 

তত্র সাক্ষাদ্ধিংসাঁকর্তিগতঃ প্রশ্নোহ্য়মিতি প্রাত্বাপি স্ুচকতা ন যুক্তেতি 
তন্তাপি গৌণত্বং মত্বা তগ্প্রযোজক কর্তৃগতত্বেন সিদ্ধান্তয়ন্নপ্যনির্ধারিতমিবাহ 
ন বয়মিতি ভ্রিভিঃ। বয়মীশ্বগরবাদিনো যে চ বাক্যভেদবিষমাহিতান্তে সর্বেহপি 
তং পুরুষমীশ্বরং ন বিজানীমঃ সর্ধাগোচরত্বাৎ ॥ ১৮ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনথচক্রবর্তী | ] 
কিঞ্চ যতঃ পুরুষাৎ পা স্থ্যস্তং পুরুষং বয়ং ন জানীমঃ। নন 

কথমেবমপলপসি ত্বৎররেশদায়ী পুরুষোহয়ং ময়া দৃশ্তত এব । সত্যমসৌ মম 
ক্লেশদঃ কিন্তু মম ক্লেশন্য বীজং কিঞ্চিদিবশ্ং ভবিষ্যতি | যতোহয়ং মমৈব 
ক্লেশদে] নান্তস্য । অতঃ ক্লেশবীজং যতো! ভবতি তং পুরুষং ন জানীম ইত্যর্থঃ | 
নু শাস্্জ্ঞ। যুয়ং কথং ন জানীথ সত্যম্। বহ্ুশান্ত্রজ্ঞানমেব তদনির্ধাঁরে কারণম্ 
ইত্যাহ। বাদিনাং বাক্যভেদৈবিমোহিতা ইতি ॥.১৮ ॥ 

কিন্তু পুরুষর্ষভ ! প্রাণীদিগের এই ক্লেশের বীজ যে 
কোন্ পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহ। আমর! জানিতে 
পারি নাই ; কারণ আম্রা বাদীদিগের বিভিন্ন বাক্যে বিমো-' 
হিত হুইয়াছি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি ন1 ॥ ১৮॥ 

জীবেশ্বরাদি-ভেদবুদ্ধির আবরণকারী যোগী সকল বলিয়া 
থাকেন, জীব আপনিই আপনার সুুখছুঃখের কর্তা ৷, কৃতর্ক-. 

ডি 

কলা খর অসি অসিত সি সি জা সি ভিন পিউ সি পাস অতি উস স্তর ্উিসসিাি া্স্ি স্্স্ডত 

১ 

2০৯ পাস্তা সিসি 

ক 



রা 

র্ ৬৩২ |মন্ভাগবতম্।.. [১১৭ অং 

[ প্রীধরন্বামী । ] 

বাঁক্যভেদানেবাহ। বিকল্পং ভেদং বসতে আচ্ছাদয়স্তি যে যোগিনন্তে আত্মান- 
মেব আত্মনঃ প্রভূং স্থখছুঃখগ্রদমাহঃ। তদুক্তম্- আত্মৈব হ্বাত্সনো বন্ধুরাট্ত্বিব 
রিপুরাত্মন ইতি। যদ্বা বিকল্লেঃ কুতর্কৈঃ'বসনাঃ প্রাবৃত1 নাস্তিক যে এবং তে 
বদস্তি--ন তাবদ্েবতাদীনাং প্রভৃত্বং কর্মাধীনত্বাৎ ন চ কর্ধণঃ শ্বাধীনত্বাৎ 
অতঃ স্বয়মেব প্রভূঃ ন চান্ঃ কশ্চিদিতি। অন্টে দৈবজ্ঞ! দৈবং গ্রহাদিরূপাং 
দেবতাম্। পরে মীমাংসকাঃ কর্শ। অপরে লোকাঁয়তিকাঃ শ্বভাবম্ ॥ ১৯ ॥ 

স্পা পপ পপ ৯ পপ পপ 

[ দীপনী।] 
লোকাঁয়তিফাঃ চার্বাক1 ইত্যর্থঃ ॥ ১৯--২৩ ॥ 

[ প্ীজীবগোশ্বামী |] 

বাক্যভেদবিমোহিতান্ গণয়তি কেচিদিত্যেকেন। এতে সর্ধে বৈদিকা 
এব গ্রাহাঁঃ | বেদবাক্যস্তৈব প্রামাণ্যাৎ। পরে কন্মেতি । অপরে সাংখ্যাঃ ॥১৯॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তী |] 

বাক্যভেদানেবাহ | কেচিদ্বিকল্পং ভেদং বসতে আচ্ছাদয়স্তি যে যোগিনন্তে 
আত্মানমেবাম্মনঃ প্রভূং স্ুথছুঃখ প্রদম্ আহঃ | যহুক্তম__-আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধু- 
রাটত্বব রিপুরাক্মনঃ হতি। যদ্বা কেচিদ্ধিকল্পং জীবেশ্বরাদিভেদং বসতে আচ্ছা- 
দয়স্তরীতি তথাভূতা ভবস্তীত্যন্বয়ঃ। অত্রার্থে অ্বৈতবাদিনস্তে হি সুথছুঃখাদে- 
রাত্মাজ্ঞানবিভূম্তিতস্য দ্বৈতস্য মিথ্যাত্বাৎ ন কোহপি স্থুখছুঃখপ্রদে! ভবতী- 

বিমোহিত নাস্তিকেরাও এঁরূপই বলিয়া থাকে । তাহারা 
বলে, সাঁধারণে যে দেবতাঁদিগকে স্খছুঃখের নিয়ন্তা বলে, 
তাহ! অসঙ্গত। দেবতাঁরাই যখন কর্মের অধীন, তীহার। 
যখন কণ্মীনুসারেই ফল বিধান করিয়! থাকেন, তখন তীহা- 
দিগকে স্বথছুঃখের নিয়ন্তা বল। যাইতে পারে না । এ কর্মমও 
আবার স্ত্থছুঃখের নিদাঁন নহে ; কারণ, কন্ম নিজে কর্তীর 
অধীন। অতএব জীব নিজেই নিজের স্থখছুঃখের কর্তা । 

' দৈবজ্ঞ সকল গ্রহদেবতাঁগণকেই স্বখদুঃখের নিদান বলিয়া! 
থাকেন। মীমাংসকেরা কর্মকেই স্ুখদুঃখের হেতু বলিয়! 
কীর্তন করেন । লোকায়তিক ও সাংখ্যেরা ব্বভাঁব বা প্রককাতি- 

(কেই উহার মূল বলিয়৷ নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ১৯। 



ৃ 

স্ব 

*্বং--১৭ অং।] শ্রীমপ্ভাগবতম্ । ৬৩৩ 
৬ 

ট্রিক লোপাট, ঠা লোক ঠোট এ জি লন সির সিল শঁশ এস্িতাস এসি ঢা তারিন উপ পাস লীন লাস পা লাক পাতি তো পাস লিন শি লো ছি তি লাক গছ পি লাস সরস লট সতী বল সারির সস 

অপ্রতক্যাদনির্দেশ্যাদিতি কেম্বপি নিশ্চয়ঃ। 

অতভ্রানুরূপং রাজর্ষে বিম্বশ স্বঘনীষয়। ॥ ২০ ॥ 
অপ্রত্ধ্যাৎ অনির্দেগ্ঠাৎ ইতি কেধু জপি নিশ্যয়ঃ। (হে) রাঁজর্ধে! অক্র শ্বমশীবন়্া 

অনুরূপং বিশ ॥ ২* ৫ 
সপপীপপী পিসি স্পা জপ পাপ ক পপ পাত সপ পপ আপ ও সপ পা 

| শীধরস্বামী । ] 

কেঘপি সেশ্বরেষু। কেন্বপীন্তি ছুল্ভত্বং দর্শিতম্। নিশ্চয় ইতি সিদ্দাস্তত্বম্। 
অপ্রতক্যাৎ মনসোহগোচরাৎ অনির্দেশাৎ ব৮সোঁংগোচরাৎ পরমেশ্বরাৎ সর্ধং 
ভবতীতি বিমুশ বিচারয় ধু ॥ ২০ | 

পপ পালা বাপ পাপা পপ ক পপ শিপন শ পাশ 2 পপি শ শিপাসিত পাপ ও ৩ পিীশীস্পীশীীপপ পি আপে পাসপপাপলপপািপিাশপাল শপ | (কপি পন 

1 ঢুণিকা 1 ] 

অতঃ হে রাজন ত্বৎ শ্ববুদ্ধয। ছুঃখদাতারং বিচার ২০ ॥ 

| শ্রীীবগোম্ব।মী ।] 

স্বেষামীশ্বরবাদিত্বং নিশ্চয়েন দশয়তি অপ্রতক্যান্দতি ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ 

[ গ্রাবিশ্বন(থচক্রবত্তী ।) 
ত্যানুঃ। কেচিচ্চ তাকিক। আত্মনঃ স্থছুঃখবীজয্ আত্মানমেবাহুঃ । এবং তে 
বস্তি নতাবদ্দৈবআনাং প্রতুত্বং কন্মাধীনত্বান্ন চ কর্মণঃ গ্বীধীন ত্বাদড়ঃ ন্বয়মেব 
গ্রভূর্ন চান্তঃ কশ্চিদিতি ৷ অগ্তে দৈবজ্ঞা.দৈবং গ্রহাদিরূপাঁং দেবতাম্। পরে 
মীমাংসকাঃ কর্ম । অপরে লোকায়তি বাঃ স্বভাবম্ ॥ ১৯ ॥ * 

কেঘ্বপি বৈষ্ণবেষু অনির্দেস্তানিদেষ্ট্মনর্থাৎ পরমেশ্বরাদেব শ্খছুঃখাদীনি 
ভবস্তি ইতি নিশ্য়ঃ | যদুক্তং শু শ্রতিভিঃ-_ত্বদবগমী ন বেত্তি ভবছুথশুভাগুভয়ো- 

গুণবিগুণান্বয়ানিতি। তথা স্থথং ছুঃখং ভবোহভান্ভবা ভয়ঞ্চাভয়মেব চ। অহিঞ্জা 
সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোইযশঃ। ভবস্তি ভাব! ভূতানাং মত্ত এব পৃথপ্থিধা ইতি 
ভগবদগীতাভিশ্চ। নন্ু তহি কথং নির্দে্টুমনহত্বং সত্যম্ কালকন্মন্বভাবগ্রহ- 
ভূতনৃপসর্পরোগাদিভ্য এব লোকে রেশ্স্ত দর্শনাৎ তেষামেব নির্দেত্ঠত্বাৎ বস্ত- 
তস্ত তেষামস্বাতন্ত্যাচ্চ ভগবত এব সর্বং ভবতীপ্রি সিদ্ধান্তাৎ শভগবতঃ সকা- 
শাৎ ছংখং ভবতীত্যুপাসকানাং বক্তুমনৌচিত্যাচ্চ। নন্বেবমপি তত্ত বৈষম্য- 
নৈত্বণ্যে ছর্বারে এব ইত্যত আহ অপ্রতরর্যাদিতি । অন্ত্তরকাগোচরত্বাত্তশ্ত 

আবার কোন কেন সেশ্বরবাদীরা নিশ্চয় করেন যে»? 
বাক্যের ও মনের অগোচর পরমেশ্বরই স্থখছুঃখের কর্তা । 
অতএব, রাজর্ধে! আপনি এক্ষণে স্বীয় বুদ্ধি বারা বিচার করিয়! 
দেখুন, এ স্থখদুঃখের কর্তা কে? | ২০॥ 

৮০ 



? ৬৩৪ প্রীমস্ভাগবতমূ। [ ১ স্কং-১৭ অং। 

এবং ধর্ঘে প্রবদতি স সত্ত্রাড্দ্িজসত্তম | 

সমাহিতেন মনস! বিখেদঃ পর্যযচষ্ট তথ্ ॥ ২১ ॥ 
ধন্্মং ব্রবীষি ধর্মজ্ঞ ধন্মোহণি বৃষরূপধৃকৃ। 

যদধন্মকৃতঃ স্থানং সূচকল্তাপি তন্ডবেহ ॥ ২২ ॥ 
(হে) দ্বিজসত্রম! ধর্মে এবং প্রবদতি ভি সঃ সম্রাট সমাহিতেন মনসা বিখেদ: 

(সন্) তং পর্যযচষ্ট ॥ ২১ ॥ 

. (হে) ধর্জ্ঞ | (ত্বং), অধর্কুতঃ যৎ স্থানং হৃচকস্ত অপি তৎ (স্থানং ) ভবেৎ, (ইডি) 

ধর্দং ব্রবীষি, (অতঃ) বৃষরূপধৃক ধর্মঃ অসি (ইতি মন্যে )॥ ২২। 

[ শ্রীধরস্বামী |] 

বিখেদঃ গতমোহঃ | পর্য্যচষ্ট প্রত্যভাষত জ্ঞাতবানিতি বা ॥২১॥ 

চূিকা।] | 
এবমুক্তে ক্ত সতি গতমোহ: সন্নিশ্চিত্য উবাচ ॥ ২১। 

| ্রীবিশ্বনীচক্রবর্তা।] 

তদপি ন বৈষম্যনৈত্ব্ণণ্য ইতি ভাবঃ। যদুক্তং 8 চান্ত কহিচিদ্রাজন্ 
পুমান্ বেদণ্বিধিৎসিতম্। যদ্দিজিজ্ঞাসয়। যুক্তা মুহ্ান্তি কবয়োইপি হীতি | তদপি 
ভক্তাভাসস্ত মম দৈন্তবর্ধনেন স্ববিষয়কম্মরণবদ্ধনার্থং বা ভক্তোত্তমস্ত তব কলি- 
নিগ্রহাদ্িকীপ্ভিখ্যাপ নার্থং বেতি হিতায়ৈব ক্লেশদানমূহাত ইতি। নন্বেষাং মতানাং 

মধ্যে কন্তোপাদেয়ত্বং তত্রাহ। অত্রান্ুরূপং সমুচিতং পিদ্ধান্তং ত্বমেব শ্বমনীষয়! 
বিচারয় । যতস্তং রাজধির্ভবসি। ইত্যুক্তিভঙ্গ্য। নিশ্চয়শব্বাৎ সর্ববান্তে কথনাচ্চ 
বৈষ্ুণবমতত্ত সিদ্ধান্তত্বম। অতঃ কেঘপীত্যনেন মতন্তান্ত হুর্লভত্বঞ্চ স্থচিতম্। তত্র 
বিমৃশেত্যয়ং রাজ্ঞে। বিমর্শঃ। ন তাবৎ ক্রেশানাং মিথ্যাত্বং গ্রকটমন্থুভূয়মানত্বাৎ। 
ন চাত্মনস্তৎকারণত্বং জীবাত্মনঃ পারতন্ত্রযাৎ। ন চ গ্রহ'ণাং তেষাং কালচক্রা- 
ধীনত্বাৎ।*ন চু কন্মমণঃ জাড্যাৎ। কিঞ্চ সাক্ষাদ্বন্বস্তাস্ত কিং প্রারন্ধম গ্রারবন্ধং বা 
পাপমস্তি পাপধত্বে ধর্মত্বস্তৈবান্থুপপত্তেঃ | ন চ ম্বভাবস্ত তন্তানৈকাত্তিকত্বাৎ। 
তশ্মাত্তগবত এব কারণত্বং স্ুস্থিরম্। তদ্বিধিৎসিতন্ত সর্বৈদজ্ঞেরমেবেতি 
ভীম্মোক্তিবের প্রমাণম্ ॥ ২০ ॥ 

সমাহিতেন লন্ধনমাধানেন মনসা! পর্য্যচ্ট প্রত্যভাষত 1 ২১ ॥ 

.দ্বিজসভ্তম শৌনক ! বৃষরূপী ধর্ম এইরূপ বলিলে, সম্রাট সম্রাট 
পরীক্ষিৎ স্থিরচিত্তে বিচার পূর্বক বিগতমোহ হুইয়। বলিতে 
লাগিলেন ॥ ২১। 
৯৯ 



১ স্কং--১৭ অং।] শ্রীমপ্তাগবতম্ | ৬৩৫ 

পিপি সি সপ আট পিস সা নি 
১০০০৮ 

অথব। দেবমায়ায়। নূনং গতিরগোচর] | ৮ 
চেতসে। বচসশ্চাপি ভূতানামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৩ ॥ 

অথবা, দেবমায়ায়াঃ গ্রতিঃ নূনং ভূতনাং চেতন, বচসঃ চ অপি অপ্সরা) ইতি 

নিশ্চয়; ॥ ২৩॥ 
ট চা) 

[ শ্রীধরন্বামী |] 

অনির্ধারিতনিব ঞ্ুবন্ ঘাতকং জ্ানক্নপি ন ল্চয়েৎ ইভ্যেবং রূপং ধর্ম 
ব্রবীষে অতো ধর্মোহসি | সুচনে কে! দোষ ইত্যত আহ স্দিতি । স্থানং 
নরকাদি ॥ ২২॥ ॥ 

[ চুণিকা। ] 

রাঁজোবাঁচ । ত্বং বুষরূপী ধর্মোইস। যতস্ত্বং ঘাতকং জাঁনন্পি ন স্চয়েদেবং 
রূপং ধন্মং ব্রবীষি। সুচনে দোষমাহ অধন্মকতঃ স্থানঃ কুচকস্তাপি ভবতি ॥২২॥ 

| ধচক্রবভা ।] 

অয়ং মাং নিরপরাধমপি তাঁড়য়তীতি ময়ি রাজনি ক্বক্তুমর্ন্নপি পৃষ্টোইপি 
যন্ন ব্রবীষি তদ্বন্ং ব্রবীষি। ষতৌহধম্মকর্তৃর্যৎ স্থানং হচকগ্তাপি" তৎ কিং 
পুনরভিধায়কস্য অততস্ত্বং সাক্ষাদ্বন্ম এব -য়ানুমিতঃ ॥২২॥ 

* ধন্মজ্ঞ ! ধর্মশাস্ত্রে কথিত আছে, ঘাতককে জানিলেও 
তাঁহার সুচন! কর। কর্তব্য নহে; কারণ যে ব্যক্তি ঘাতককে 
জানাইয়! দেয়, সে ব্যক্তিও তাহার তুল্য অসদগতি প্রাপ্ত 
হয়। তুমি আপনার ঘাতককে জানিয়াও যেরূপ অনি- 
দ্বারিতের ন্যাঁয় বলিলে, তাহা সম্পূর্ণ ধর্মযুক্ত॥ অতএব, 
বোঁধ হইতেছে, তুমি বৃষরূপধারী স্বয়ং ধর্ম । সাক্ষাৎ ধর্ম্- 
ব্যতীত আর কে এরূপ ধন্ বলিতে পারে ! ॥ ২২ ॥ 

অথবা, ইহ! নিশ্চয়ু যে, পরমেশ্বরের মায়ার গতি জীব- 
গ্রণের রাক্যের ও মনের অগোঁচর | এবং তজ্জন্যই বোধ হয়, 
তুমি, কে বধ্য কে ঘাতক, তাহা স্থির করিয়! বীর পারি- 
তেছ না ॥ ২৩॥ 

চর 
উস বনিক ১ ০০ -্প্স্ক্ত্ 



মভাঁগবতম্। [১ স্কং--১৭ অং। 

তপঃ শৌচং দয়া সত্যমিতি পাদাঃ কৃতে কৃতাঃ। 

অধর্দীংশৈস্ত্রয়ো ভগ্রাঃ ম্ময়নঙ্গমদৈস্তব ॥ ২৪ ॥ 
তপঃ শৌচং দয়। সতাম্, ইতি (চত্বারঃ) তব পাদাঃ কৃতে কৃতাঁঃ; (তেষু) ত্রয়ঃ (গাঁদা?) 

স্য়সজ মদৈ: অধন্মংশৈহ ভগ্ৰাঃ ॥ ২৪ ॥ 
৭ € 

| শ্রীধরস্বামী | ] 

যদ্বা৷ অন্ঞানাদ্প্যকথনং সম্ভবতীত্যাহ অথবেতি। দেবন্ত মায়ায় গতিঃ 
বধ্যঘাতকলক্ষণ! বৃত্তিঃ ভূতানাং চেতলো। বচসশ্চ অগোচর সুজ্ঞেয়া নভবতীতি 
নিশ্যয়ঃ ॥ ২৩॥ ৃ্ 

ধন্মোহসাবিতি জ্ঞাত্বা তস্ত পাদান্ুবাদেন ব্যবস্থামাহ তপ ইতি দ্বাভ্যাম্। 
অধর্মপাঁদৈস্তব-ত্রয়ঃ পাদাস্ত্িভিরংশৈর্ভগ্রাঃ । শ্্য়ে। বিন্বয়ঃ ॥ ২৪ ॥ 

| দীপনী ৷] 

অধর্দমপ।দৈরিতি। ভ্রিভিরংশৈঃ স্ময়সঙ্গমদলক্ষণৈ; অধর্্পাদৈস্তব ত্রয়ঃ পাদা ভগ্নাঃ তপো- 
লক্ষণৈকঃ শৌচলক্ষণৈকে। দয়াত্মকৈকশ্চেতি তব পাদত্রয়ো বিনষ্টা ইত্যর্থ:। তপঃ শৌচং 

[ চুর্নিক। |] 

অথক। ভগবন্মায়ায়াঃ গতিরগোচরা অতঃ নোক্তবান ॥ ২৩ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী । ] 

' নন যত্র কুত্রচিদ্ধার্মে বিশেধতস্ত সর্বরধর্মরক্ষায়াং প্রমাণীকতন্ত বথার্থবচনমেব 
যুক্তম্। তথা চ বয়মীশ্বরবাদিনোইপি তং ন বিজানীম ইতি কথমুক্তবস্তস্তত্রাহ 
অথবেতি।* তম্মাদধুন। দেবমায়াকৃতে কলেঃ প্রভাবে তবাপ্যয়ং সংশয়ে। যুক্ত 

ইতিভাবঃ। দেবপদং তর তথাপি দ্যোতমানত্বাত্স্ত মায়াদো ষাল্পৃ্ত্বনিগমনার্থং 
কৃতম্ ॥ ২৩ ॥" 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 

অথবেতি। ত্বয়৷ সর্ধমুক্মেবেত্যর্থঃ | দেবমায়েত্যাদিনা অগ্রতর্ক্যাদিতি 
তহুক্তযন্থমৌদিতম্। দেবস্য ভগবতো মায়ায়াঠ সর্ধজগতৎ্পালনসংহারকারিণ্যা 
গতিঃ ভূতানাং চেতসোহগোচরেতি অপ্রতক্েত্যর্থঃ। বচসোইগোচিরা ইতি 

॥ অনির্দেশ্তেত্যর্থথ | মায়ায়াস্তচ্ছক্তিত্বাৎ স দেব; পালনসংহারলক্ষণে সুখছঃখে 
* ভৃতেত্যঃ কথং দদাতীতি জ্ঞাতুং বক্ত্চ কঃ শর্োতীত্যর্থঃ ॥ ২৩। 

তাপস ও. এ 



ফা 

সবক রর কক ্ান্বন্কন্ কক 

১ স্কং--১৭ অং।] শ্রীমপ্ভাগবতমূ্ | 

[ দীপনী। ] 
দয়া সত্যমিতি চতুর্ণাং ধর্পাদানাং কলৌ চতুর্থচতুর্ধাংশমাত্রত্বেন অবস্থানারহত্বেহপি তাঃ 

সমুদায়েন ন সন্তি সত্যাত্মকৈকপাদস্ত পাদপরিমিতচতুর্থাংশমাত্রমেবাস্তীতি অধুনা দৃষ্ভতে 

ইতি ভাবঃ। এবং সভি অন্তাধ্যায়ন্ত বেপর্মীনঃ পদৈকেন ইতি দ্বিতীয়ঙ্লোকম্য পাদৈনূণনঃ 
পদা চরন্নিতি সপ্তমঙ্লোকসা কোহবৃশ্চ$ তব পাদাংস্ত্ীনিতি দ্বাদশক্লোকস্য ইদানী ধর্ম পাদ- 

স্তে ইতি পঞ্চবিংশঙ্লোকস্য বৃষস্য নষ্টাংস্ত্রীন পাদানিতি দ্বিচত্বারিংশত্তমক্পোকসা দাঁদশ- 

সবথ্ধীয়তৃতীয়াধ্যায়োঞ্জক্লোকানাঁঞ্চ সঙ্গতির্ভবত্বীতি পরমগ্ডরবঃ ॥ স্ময় হতাস্যার্থত্বেনোক্তঃ 

বিশ্ময় ইতি। অস্যার্থো দর্পঃ মেদিনীকোপ্রমাণাৎ। অতএব ম্ময়ে। গর্ধবঃ গর্বদ্ার। রি 

নাশকত্বেনেতি বক্ষ্যমাণটাকাসঙ্গতি* ॥ ২৪--২% ॥ 

৬৩৭ 

ৃ 
; 

; 

ৃ 
এ 

| চুধিকা ; ] 
কিঞ্চ তপঃ শৌচং দয়! সত্যম্ ইতি চত্বারস্তব পাদাঃ তন্মধ্যে অধন্শীংশৈঃ 

স্ময়সঙগমদৈঃ ত্র়া ভগ্মাঃ ॥ ২৪ ॥ 

[ শ্রীজীবগো স্বামী | 7 

মায় চ ধর্্মাধর্মলক্ষণং ক্রমবশাৎ সমুদ্দিতীভবন্তং জীবানাং কর্্মবিশেষ- 
মনুস্থত্য তত্তদ্বুগে তত্তৎ প্রবর্তয়তীতি তন্তাশ্চ ন বৈষদ্যমিত্যাহ তপ ইতি 
দ্বাভ্যাম্। ন্ময়ে। গর্বঃ। গর্বদারা তগোনাশকত্বেনেতি বক্ষ্যমাণটাকাসঙ্গতেঃ | 
সঙ্গঃ ভ্্রীভিঃ | মদস্ত্ পানাদিজঃ | অভার্থিত ইত্যত্র বক্ষ্যমাণতত্তৎসঙগতেরেব। 
অধর্থাংশৈঃ স্ময়াদ্যংশরূপৈঃ। ত্রয় হতি ত্রয়ন্ত্রয়োংহশাঃ ভগ্রাঃ ।+ততশ্ততুর্থ- 
চতুর্থাংশৈরেক এব পাদোই২বশিষ্যতে । তত্র চ সত্যন্তৈবাংশোহবশিষ্যত 
রর ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥২৬।॥২৭॥ ষ্ঠ ঞঁ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা |] 

অহন্ত ত্বয়া অকথিতমপি তব ভদ্রাভদ্রং সর্বং জানামোব তং  শৃণ্ত্যাহ 
তপ ইতি দ্বাভ্যাম্। অধর্থস্য অংশৈঃ পাদৈঃ স্ময়ধদিভিঃ | শ্রয়েচ গর্ব: | সঙ্গঃ 
্ত্রীভিঃ। মদে মধুপানজঃ। উপলক্ষণমেতদ্বিংসাদেরপি। ততঃ সত্যাদিনাশকত্বং 
জ্ঞেয়ম ॥ ২৪! 

ধর্মী! সত্যধুগে তপ, শৌচ, দয় ও সত্য, এই চারিটি 
দ্বারা তোমার পাদচতুষটয় সম্পূর্ণ ছিল। পরে গর্বব, সঙ্গ ও 
পানাদিজন্য মত্ততা, এই তিনটি অধর্মীংশ দ্বারা তোমার 
তিনটি পাদ ক্রমশ ভগ্ন হইয়। গিয়াছে ॥ ২৪ ॥. 



৬৩৮, শ্ীমভীগবতমূ। [১ স্বং--১৭ অং1 
চক 

ইদানীং ধন পাদস্তে সত্যং নির্ববর্তয়েদ্যতঃ। 
তং জিব্ক্ষত্যধর্মোহয়মনৃতেনৈধিতঃ কলিঃ ॥ ২৫ ॥ 

ইদানীং (হে) ধর্ম! তে পাদঃ সত্যম্ (অস্তি); যতঃ (সত্যাৎ আতক্মানং ) নির্বন্তয়েৎ | 

তম্ (ত্বপি পাদম্) অনৃতেন এধিতঃ কলিঃ (কলিরূপঃ ) অয়ম্ অধর্দমঃ জিঘৃক্ষতি ॥ ২৫॥ 

[ শ্রীধরম্বামী। ] 

ইদানীং কলৌ হে ধর্ম তে পাঁদশ্চতুর্থাংশঃ। তত্রাপি সত্যমেবাস্তি । যতঃ 
সত্যাত্তবান আত্মানং নির্বর্তয়েৎ কথঞ্চিদ্ধারয়েৎ। যদ্ব পুরুষস্তাং সাধয়েৎ। 
তমপি পাদম্ অনৃতেন সম্বপ্ধিতঃ কলিরপোহয়মধন্ম্ো গ্রহীতুমিচ্ছতি | তত্রেয়ং 
স্থিতিঃ কৃতযুগে প্রথমং সম্পূর্ণচতুষ্পাঁর্মঃ । ত্রেতায়াং চতুর্ণামপি মধ্যে শ্ময়েন 
তপঃ সঙ্গেন শৌচং মদেন দয়া অনুতেন সত্যমিত্যেবং চতুর্থাংশো হীয়তে। 
দ্বাপরে ত্বর্ধম। কলৌ চতুর্থাংশোহবশিষ্যতে সোহপ্যন্তে নজ্ষ্যতীতি ॥ ২৫ ॥ 

পপ পপ 

[ চুণিকা। ] 
ইদানীং সত্যরূপঃ এক এব পাদঃ উর্বরিতঃ। তমপি অধর্্মঃ কলিঃ হু 

মিচ্ছতি ॥ ২৫ ॥ 
জাপার পা শালি 

| [শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী |] 

ইদানীং কলৌ হে ধর্ম তে পাঁদশ্চতুর্ণামেব তপ-আদিপাদানাং ম্ময়াদিভি- 
ভাগত্রয়ধবংসাৎ অবশিষ্টেশ্চতুভিশ্চতুভিশ্চতুর্ঘেরংশৈরেকঃ। স চ প্রাধান্তেন 
ব্যপদেশা ভবস্তীতি ন্যায়েন:সত্যম্। তপ-আদিষু সত্যন্তৈব প্রাধান্তাৎ। যতঃ 
সত্যাভবানাত্বানং নির্বর্তয়েৎ কথঞ্চিদ্ধারয়েৎ। যদ! পুরুষন্ত্াং সাধয়েৎ। তদপি 
পাদমনৃতেন সংবদ্ধিতঃ কলিরপোঁই্য়মধর্ঃ গ্রহীতুমিচ্ছতি | তত্রেয়ং দ্বাদশস্বন্ধ- 
ৃষ্্যা স্থিতিঃ। কৃতঘুগে প্রথমং সংপৃ্শ্ততুষ্পাদ্বন্মঃ। ত্রেতায়াং চতুর্ণামপি 
পাদানাং মধ্যে ম্ময়েন তপঃ সঙ্গেন শৌচং মদেন দয়া অনৃতেন সত্যমিত্যেবং 
চতুর্থোইংশো! হীয়তে। দ্বাপরে তর্ধম্। কলৌ চতুর্থোংংশোহবশিষ্যতে। 
সোহপ্যস্তে নজ্ষ্যতীতি ॥ ২৫॥ 

ধর্ম! এই বর্তমান কলিযুগে তোমার পাঁদচতুষ্টয়ের 
এক-চতুর্থাংশমাত্র অবশিষ্ট আছে; সত্যের প্রাধান্য প্রযুক্ত 
উহ1 সত্য বলিয়াই অভিহিত হইয়। থাকে ; এবং তাহাতেই 
তুমি কথঞ্চিৎ আপনাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ। কিন্তু অনৃত 
দ্বার! সংবদ্ধিত হইয়া কলিরূপ এই অধন্মন তোমার এ পদটিও 
গ্রহণ করিতে. অভিলাধী হইয়াছে ॥ ২৫ ॥ 



৭ 

১ স্বং_-১৭ অং।] শ্রী্ভীগবতমূ। ৬৩৯ 
্ঃ জহর হাহ করার হাক হে হারের হাহা সি 

ইয়ঞ্চ ভূর্ভগবতা ন্াসিতোরুভরা সতী । 

শ্রীমত্তিত্তৎ্পদন্যাসৈঃ সর্বতঃ কৃতকৌতুকা ॥ ২৬ ॥ 

শোচত্যশ্রুকল! সাধবী ছুর্ভগেবোজ্বিতা সতী | 
অব্রঙ্গণ্য! নৃপধ্যাজাঃ শুদ্রা ভোক্ষ্যন্তি মামিতি ॥ ২৭ ॥ 

ইয়ং চ তঃ ভগবত। স্তাসিতোরুভরা সতী জীমতিঃ তৎপদন্যাসৈঃ স্্দিতঃ কৃতকৌতুকা 
(আদীৎ)॥ ২৬॥ 

(অধূন। ) দুর্ভগা ইব উজ্বিতা সতী অশ্রকল! সাঁধবী, অব্রক্ষণ্যাঃ হৃণযাজাঃ শৃদ্র।ঃ মাং 

ভোক্ষ্যন্তি, ইতি শোচতি ॥ ২৭ ॥ 

| শ্রীধরস্বামী।] 

ন্তাসিতঃ অন্োন্তদ্বারেণাবতারিত উরুর্ভাবে! যন্তাঃ' বৃতং কৌতুকং 
মঙ্গলং যন্তাঃ ॥ ২৬ ॥ 

অশ্ররণি কলয়তি মুঞ্চতীত্যশ্রকলা। তেন ত্যক্ত1 সতী শুদ্বা ভোক্ষ্যস্তি 
মামিতি শোঁচতি ॥ ২৭ ॥ 

পি পপর পক ৯০ এক 

[ চুণিকা |] 
কিঞ্চ ইয়ম্ স্াসিতোরুভরা ভগবত! উজ্বিতা চ ভূঃ মাং শূড্রা ভোক্ষ্যস্তীতি 

হেতোঃ শোচতি ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ 

[শ্রীবিশ্বনাথচএবত্তাঁ।] রি 
'ন্তাসিতঃ অবতারিতঃ স্বেনাস্তদ্বার| চ উরুর্ভরে! ভারে। যন্তাঃ স। ॥ ২৬ ॥ 

এই যে গাভীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন) ইনি পৃথিবী । 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়। পরস্পর সংহার দ্বারা ইহার 
গুরুতর ভাঁর অবতরণ করিয়াছিলেন। আহা ! তৎকালে 
তাহার অপূর্ববশ্রীসম্পন্ন পাদন্যাসে এই ধরণীর কতই মঙ্গল 
হইত ॥ ২৬॥ 

আহা! সম্প্রতি এই সাধ্বী অতি ছূর্ভগার ন্যায় শ্রীকৃষঃ 
কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছেন। ইহার নয়নদয় হইতে অবিরল 
অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে । বোধ হয়, অতঃপর চা 
বেশমাত্রধারী অব্রহ্গণ্য শুদ্র রাজ! সকল আমাকে ভোগ 
করিবে, এই ভাবিয়াই ইনি শোক করিতেছেন"॥ ২৭ ॥ 

জান্িটি 

টা 



৬৪০ ্রীমদ্ভাগবতমৃ। [১ স্কং--১৭ অং 

ইতি ধর্ং মহীঞ্ৈব সান্তয়িত্ব। মহারথঃ। 
নিশাতমাদদে খড়গং কলয়েহধন্মহেতবে ॥ ২৮ ॥ ৃ 

তং জিঘাংস্থমভিপ্রেত্য বিহাঁয় নৃপলাগ্থনম্। 
তৎপাদমূলং শিরস। সমগায়বিহ্বলঃ ॥ ২৯। 

ইতি ধর্্ং মহীং চ এব সাস্তবিত্ব। মহারথঃ (পরীক্ষিৎ) অধর্মহেতবে কলয়ে নিশাতং খাম 

আদদে ॥ ২৮॥ 

(সঃ কলিঃ) তং জিঘাংহছম্ অভিপ্রেত্য, নৃপলাঞ্চনং বিহায় ভয়বিহ্বলঃ (সন্) শিরস। 

ততৎ্পাদমূলং পমগাৎ ॥ ২৯ ॥ 

০ % তি রস টস ক এ পা 

[ শ্রীধরম্বামী | ] 

নিশাতং নিশিতম্। অধর্থন্ত হেতুর্যঃ কলিঃ তং হন্তমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ 
মর 

শাপলা পপাপাশী পাশ পাপী শী € 

[ দীপনী।] 

তেন ভগবত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭--৩৭ ॥ 

| [ চুণিক1।] 

ইতি ধর্ম্মং মহীং চ সাত্য়িত্বা কলিং হস্তং পরী ক্ষিৎ খড়ামাদদে ॥ ২৮ 

| শ্রীজীবগোম্বামী | ] 

ইভীতি। নন্থু জীবানামধর্ম্দ এব তত্তব্দোষহেতুরিভ্যুক্তম্ । কথং কলিং হন্াৎ 
উত্রাহ। অধর্থস্ত হেতবে সহায়ায়েত্যর্থঃ। বক্ষ্যতে চ ত্বমধশ্শবন্ধুরিতি ॥ ২৮ ॥ 
২৯ ॥ ৩০ ॥ 

ৃ [শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তাঁ |] 

অশ্রণি কলয়তি দধাতীতি ॥ ২৭ | 
কলয়ে কলিং হস্তং খড়গম্ আদদে ইত্যত্র রাজ্ঞোহয়মভিপ্রায়ঃ__মৎপাণিস্থ- 

খড়াদর্শনেনার়মপি নৃপচিহ্বধারী ময়! সার্ধং ঘন্দশো ধোদ্ধমায়াতু ততশ্চৈন 
, শীপ্রমেব হনিষ্যামীতি ॥ ২৮॥ | 

_মহারথ রাজা পরীক্ষিৎ এই প্রকারে ধর্ম ও পৃথিবীর 
সান্তনা করিয়া অধর্মের হেতুভূত কলির সংহারের নিমিত্ত 
নিশিত খড়গ গ্রহণ করিলেন ॥ ২৮॥ 

১০০৪ সা সি সি সর সা কী রি এ আগ নিন হননি সি ৯ হা স্সিগি ৯ ক ০ 
ক স্পউ€ ডি 

ব 



ট। 

% 

১ কং--১৭ অং। | আমন্ডাগবতমৃ। ৬৪১ 

পতিতং পাদয়োঝারঃ কৃপয়া দীনবৎসলঃ | - 
শরণ্যে। নাবধীচ্ফ্বোক্য আহ চেদং হসনিব ॥ ৩০ ॥ 

দীনবৎসলঃ শবণ্যঃ শ্রেডকা বাব: (সঃ) কৃপযা "[দাষাঃ পতিত" (তং) ন অবধীৎ। 

হমন ইব ইদম্ ত1* চ॥ ৩০ ॥ 

[শ্রীৎবনাামী।] 

অন্ভপ্রেতা জ্ঞাহা॥ ১৯ ॥ 

শব্ণাঃ আ।শ্যাহঃ। শ্লাক্যঃ মুকীর্ঘ্যহ” | ৭০ ॥ 

[৮"কা।] 

এভাদুশ* পণীক্ষত* দর্টু। নৃপচিত্রণ বিা্য কট? তচ্চ- যা” পতিত? ॥২৯। 
তত* তগা পিধং দৃষ্ট। দয়ালু" বাজ নাবধীৎ আহ চ॥ ৩ 

| শ্রবিশ্বনাথচত্রব্পী |) 

বিহাঁধ নৃপলাঞ্ুনমিতি। ভদ| কলিনাপ্যেব" বিচাবিতম্র-_আনেন সহ যোদ্,ং 
নমে শক্তির চ ক্ষত্রিযস্ত শবণাপন্ভিকচিতা অতো নুপচিই" বিভাধৈষ্পাদযোবস্ 
পত।মীতি ॥ ২৯ ॥ 

নাঁবদীৎ শ্লোকা ই।তি। বাজ্ঞা। নিচাবিত"--শনণাঁগাতাহযু? হন্তৃনর্হঃ 
তদপি তুষ্টমেন* যদি হন্মসি তছি শবণাঁগতবধাজ্জাতমধন্মমালম্ব্য ময্যেবাসৌ 
গ্রবেক্ষাতি ন মবিষাতীতি হসন্নিকেতি কোপানপগমাৎ ঈশ্ববেণ তাঁদশ এব 
বিবিলিন্মিতো যজ্জিঘাধাসাবপি মম হস্তাৎ তবমদাঁ বক্ষিতোহ্ভবিতি মনোইনু- 
লাপাচ্চ ॥ ৩০ ॥ 

রাঁজা পরীক্ষিংকে বধোঁদ্যত জাল্দিয়! কলি ভয়ে একান্ত 
বিহ্বল হুইয় নিজ রাজচিহ পরিত্যাগ পূর্বক অবনত মস্তকে 
তীহার চরণতলে নিপতিত হুইল ॥ ২৯। 

দীনবসল, শরণাগুতপালক ও সংকীন্ভিশাঁলী মহাবীর 
 পরীক্ষিৎ কলিকে পাদতলে শরণাগনত দেখিয়া! কুপা-পরশ- 
হৃদয়ে তীহার প্রাণবধে বিরত হইলেন এবং যেন ঈষৎ হান্য 
% করিয়াই বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০) 

৮১ 

ৰা 
ৃ 

॥ 



চা ৭ 
৬৪২ শ্ীমপ্তাগবতমূ | [ ১ স্কং--১৭ অং। 

রাজোবাচ। 
ন তে গুড়াকেশযশোধরাণাং বদ্ধাঞ্জলের্বৈ ভয়মস্তি কিঞিৎ । 
ন বর্তিতব্যং ভবতা কথঞ্চন ক্ষেত্রে মদীয়ে ত্বমধন্বন্ধুঃ | ৩১ ॥ 

্ ত্বং বর্তমানং নরদেবদ্দেহে- 

হ্বনু প্রবৃতোহয়মধর্ম্মপৃগ? | 

লোভোহনৃতং চৌধ্যমনাধ্যমংহে 
জ্যেষ্ঠ চ মায়া কলহশ্চ দস্তঃ ॥ ৩২ ॥ 

গুড়াকেশযশো ধরাণাং (প্রতি) বদ্ধঞ্জলেঃ তে ন বৈ কিঞ্চিৎ ভয়ম্ অন্তি। ভবতা মদদীয়ে 
ক্ষেত্রে কথঞ্চন ন বর্তিতবাম্। (যতঃ ) ত্বম্ অধর্ধাবন্ধুঃ ॥ ৩১ ॥ 

নরদেবদেহেষু বর্তমানং ত্বাম্ অনু লোভঃ অনৃতং চৌধ্যম্ অনারধ্যম্ অংহঃ জোষ্ঠা 
( অলঙ্্্ীঃ ) চ মায়া কলহঃ দক্তঃ চ অয়ম্ অধশ্মপৃগঃ প্রবুদ্তঃ ॥ ৩২ ॥ 

॥ ] 
গুড়াকেশোহজ্জুনঃ তম্ত যশোধরা যে বয়ং তেষাঁম্। তান্ প্রতি বছ্ছোহঞ্জলির্ষেন 

তন্ত তব । কিন্তু কথঞ্চন কেনাপ্যংশেন ন বণ্তিতব্যম্। যম্মাত্বমধন্মস্ত বন্ধুঃ ॥৩১।॥ 

[ চুণিকা |] 

রাঁজো'বাঁচ। হে কলে বদ্ধাঞ্জলেঃ হেতোঃ তব মত্ঃ ভয়ং নাস্তি। পরং ত্য! 
মদ্দেশে ন খার্ততব্যম্। যতত্তবমধন্মবন্থুরসি ॥ ৩১ ॥ 

(গ্রাজীবগে স্বামী । ] 

গুড়াকেশস্ত যদ্যশস্তম্ত রক্ষণব্যগ্রাণা মিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥ 
শশা সাপে রশ পি পা 

[ ্ীবিশ্বনাখচক্রবর্তী। ] . 

স্বকার্যটং বিচার্যাহ-_গুড়াঁকে শোহ্র্জুন ্তদ্যাশোধরাণামলন্ীকমগ্রতে। বদ্ধা- 
গ্ললেন্তব ।' কিন্তু কথঞ্চন কেনাপ্যংশেন ন বর্তিতব্যং ন স্তথেয়ম্ ॥ ৩১ ॥ 

রাজা বলিলেন, স্থকীন্ভিসম্পন্ন মহাবীর অর্জনের বংশ- 
ধরগণের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে শরণপ্রার্থী ব্যক্তির কোনরূপ 
ভয়ের সম্ভাবনা নাই। তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হইয়াছ, 
তখন আমি তোমাকে অভয় প্রদান করিলাম । তবে তুমি 
অধর্মের পরম মিত্র, এই নিমিত্তই বলিতেছি, তুমি আমার 
পালিত রাজ্যমধ্যে কোনরূপেই থাকিতে পারিবে না ॥৩১॥ 

শখ 

জেট নি 

চ8--৯. লাস্টিলাত পি পাস সিপা সিল উপ তাাস্পিনি সিল পস্মিপ সিিস্টি লা সিসি ত পপি স্পা সি পাম্পি স্বস্তি ৯ তাসটিলী সী সা» লে সতি সপ সি পলি সিল পলিসি সিসি জা সি পাস্িল লি লি লাস তাসিলানিলা ছল ৯৮০ ০৬৫ রঙ 



৭ লস্ট লাস 18৮ পিপিপি 
০০৮৮০ আীমদ্তাগবতম্। 

ক্রি 
৬৪৩ 

ন বর্ভিতব্যং তদধন্মবন্ধে ধর্মেণ সত্যেন চ বতিতব্যে । 

ব্হ্ধাবর্তে যত্র যজন্তি যক্ঞৈর্যজ্েশ্বরং যজ্ঞবিতানবিজ্ঞাঁঃ ॥ ৩৩ ॥ 
তৎ(তম্মাৎ হে) অধর্মবন্ধ।! যত্র ফজ্ঞবিতাঁনবিজ্ঞীঃ যজ্ৈ৫ যজ্জেশ্বরং যজত্তি, ধর্দেণ 

সতান চ বর্তিতব্যে (তশ্মিন্) ব্রহ্গাবর্তে (ত্বয়।) ন বর্তিতবাম ॥ ৩2 ॥ 
পপ পা শপ পপ পাপী পাপী পপ পাপী ৮ পি শপ লা পপ পাহারা 

| শ্রীপরম্বামী [] 

তদেবাহ। রাঁজ.দহেষু বর্তমানং শ্বামনু সর্বত; প্রবৃত্তঃ। অনার্ধ্যং দৌর্জন্তম্। 
অংহঃ সধশ্মন্যাগঃ। জোষ্ঠা অঙঙ্গমীঃ। মায়া কপটম্ ॥ ৩২ ॥ 

তত ন্বাদ্বত্তিতব্যে বর্ভিতুমস্থে ব্রহ্মাবর্তে দেশে । যস্ত৪্ বিতানং' বিস্তারঃ তত্র 
বিজ্ঞ টিটি ॥ ৩৩। 

শে শাপপপীসপীত শপ শীপ্পিশ ০ শা তত পপপপপাশপাপপপাশীা ০ কপিল ৬" ০৯41 ০০০ পেপোলালাশ উপপাপীসিপিপস শাল 0৩0. আপার চাপা | পপপিীপিপাশিসপি পোজ পপি শপ পাইপ 

| চরদিকা |] 
তদেবাহ রাঁজদেহেষু ত্বয়ি বর্তমানে সতি লে ভাঁবৃতচৌ ধ্যদৌর্জন্তম্বধর্শা- ূ 

ত্যাগালক্ষমীঃ:কপট কলহদস্তরূপোহ্ধর্ম্ো ভবতি ॥ ৩২ ॥ 

[ শ্রীজীবগো স্বামী |) 
ক্াবর্ত ইত্যুপলক্ষণং যজ্জীয়দেশীনাম্ ॥ ৩৩ 1 ৩৪ 1৯১৫ ॥ ৩৬ | ৩৭ 

শ্রীবিশ্বনাণচক্রবর্তা | ] 
তব. প্রবৃতৌ দোষাঁন্ শণিত্যাহ_হ্বমিতি | নরাণাং দেবানাঞ্চ এহেঘিতি 

দেবা অপি তবদাক্রাস্তদেহা লোভাদাবর্শিষ্ঠা ভবস্তি কিং পুনর্নর! ইতি ভাঁবঃ 
বর্তমানং ত্বামন্ু সর্ব্তঃ প্রবৃত্তঃ | অনার্স্যং দৌর্জন্যম্। অংহঃ স্বধস্মত্যাগঃ 
জ্যেষ্টা অলক্্রীঃ | মায়া কপটম্। দত্তোইচঙ্কারঃ 1 ৩২। 

তুমি রাঁজদেহে অবস্থান করিলে, তোমার পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ 
লোভ, অসত্য, চৌর্ধ্য, দৌর্জন্য, স্বধর্মতযাগ, অলন্ুমী,কা পট্য, 
কলহ ও দস্ত প্রভৃতি এ মমূহ প্রবৃত্ত হয় ॥ টা ॥ 

অতএব, অধরন্্নবান্ধে। ! তুমি আমার রাঁজ্য হইতে প্রস্থণান 
কর। এটি ্ হ্গাবর্ত, প্রদেশ; এখানে যজ্ঞানুষ্ঠাননিপুণ 
যাজ্ছির সকল সতত যজ্ঞ দ্বার যজেশ্বর প্রীকৃষ্ণের অর্চনা 
করিয়া থাকেন ১ এই ভূমিতে সত্য ও ধর্েরই অধিষ্ঠানের 
প্রয়োজন । ইহা৷ তোমার বাসের উপযোগী নহে ॥ ৩৩ ॥ 



রঃ ূ 
৬৪৪ . শ্রীমন্ভাগবতৃমৃ। | ১ স্কং--১৭ অং। 

স্িজাস -তোিক্ছি পালা লাজ সি পা পাটি শোন লাখ, তাত লা পাসটি পল ভাসি এটি পালা, পা, কটি এসসি ০ তি লাস পি আসি 

যন্মিন্ হরির্ভগবানিজ্যমান ইজ্যাত্মমুণ্ভির্যজতাং শং তনোতি। 
কামানমোঘান্ স্থিরজঙ্গমানামন্তর্বহির্বায়ুরিবৈষ আত্মা ॥ ৩৪। 

যন্সিন্ (ব্রঙ্গাবর্তে ) ইজ্যাত্মমুর্তিঃ ভগবান্ হরিঃ ইজ্যমানঃ (সন) যজতাঁং শম্ অমো- 

ঘন কামান্ (চ) তনোতি, (তত্র ত্বয়া ন বর্তিতবাম্)। এষঃ আত্ম! বায়ুঃ ইব স্থিরজঙমানাম্ 

অন্তঃ বহিঃ (চ বর্ততে )॥ ৩৪ ॥ 
শস্পিপাপপা্ীপপপপালিল কপাল পাপিপিপাীিদলা্ট পীপাপাপাপাশি  ত তশীপিপািনপী শপীসিিপট পিপাপিপিশগ। পা শ্পীিপীপিসপাস্পপপিীপিপিস ক শাপীশিপপি শিপ পপিসপাশীিপাসর পপপপীপাপপিপাপসপা পাস পি 

[ শ্রীধরস্ব'মী | ] 

ইজ্য! যাগঃ তন্রপা মৃত্ি্ষস্ত । শং ক্ষেমং কামাংশ্চ। নন্বিন্াদয়ো দেবা 
 ইজ্যন্তে ন তু,হরিস্তত্রাহ । এষ স্থাবরাঁদীনাসাত্মেতি ৷ তথাপি জীববন্ন পরিচ্ছন্ন 
? ইত্যাহ্ অন্তর্বহিরিতি | যথা বাঁয়ুঃ গ্রাণরূপেণাস্তঃস্থিতোহপি বহিরপ্যন্তি তদ্বৎ 

মর্বান্তর্যামীশ্বরোহপীতি ॥ ৩৪ | 

[চুমিকা |] 
অতঃ হে অবধর্শবন্ধো যত্র রা এ ঈশ্বরঃ যজ্ঞকর্তৃণাং শং 

তনোতি এবভ্ৃতে ধন্মরূপে ব্রন্মাবর্তে মদ্দেশে ত্বা ন বর্তিতব্যম্ ॥ ৩৩ ॥৩৪। 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী |] 
ধর্মেণেত্যনেনৈব সিদ্ধে সত্যেন চেতি পৃথগুক্তিঃ মত্যস্ত ধর্মমূলত্ব 

ব্যঞ্জিক।। স্বন্ধশীখাদিকং বিনা কেবলেন মূলেনাপি ন প্রায়ঃ প্রয়োজনসিদ্ধি- 
রিত্যতো ধর্দেণেতি চোক্তম্। বন্তিতব্যে বর্তিভুং যোগ্যে ॥ ৩৩ ॥ 

নিক্রার্দিয়ো দেবতা অপীক্যন্তে ন কেবলং তগবানেৰ তত্রাহ--ইজ্যানাম্ 
ইন্দরা্দীনাম্ আত্মমূত্তিরন্তর্যামিরপঃ। তে আত্বমূর্তয়ো যন্তেতি বা। স্থিরজঙ্গ- 
মালামন্মত্গ্রজানাং কাগানৈহিকান্ শং পারত্রিকং সুখং চ তনোতি বাধুরিবাস্ত- 
বহিশ্চ সাক্ষাদন্তৃয়মানঃ সন্নিত্যর্থঃ। ত্ব়ি বর্তমানে তু তথা নৈব স্তাদিতি 
ভাব? ॥ ৩৪ ॥। 

ভগবান,হরি, স্থাবর ও জঙ্গম সকলেরই আত্মা । তিনি 
অন্তর্ধ্যামী ; বায়ুর ম্যায় সকলের অন্তরে ও বাহিরে বিরাঁজ 
করেন। অতএব যজ্ঞে ইন্্রাদি দেবতার আহ্বানেও যজ্ঞমুন্তি 
ভগবাঁনেরই অর্চন] ও তৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে | যে স্থানে 
এরূপ যজ্ঞ দ্বার! ভগবানের অর্চনা করা হয়, ভগবান & যজে। 
পরিতুষ্ট হইয়! তত্রত্য লোৌক সকলের মঙ্গল বিধান ও তাহা- 
দ্িগকে অআভিলধিত অমোঘ বর প্রদান করিয়া থাকেন ॥৩৪)॥ 



১ স্তং--১৭ অং] বাজান? ৰ ৬৪৫ 

হল সসিল দিন সি লি পিসি ই বাসি হিসি শা ন্দতত ৮ ছল স্িতত পি ত৯ বনে লা তা ত৯ ৮৯০ ছি তি পা) 2৯ বি ছি হি তই রস চাছিঠাত ৬ ৯. গলির 7 দি পাস 

মৃত (উবাচ। 
পরীক্ষিতৈবমাদিষ্ট? স কলির্ভীতবেপথুঃ | 
তশুদ্যতাসিমাহেদং দগ্ডপাঁণিমিবোদ্যতষ্ ॥ ৩৫ ॥ 

যত্র ক বাথ বহস্তামি "সার্বভৌম তবাজয়া। 

লক্ষয়ে তত্র তত্রাপি তৃম্তেষুশরাসনম্ ॥ ৩৬ ॥ 
পরীক্ষিত এবম্ আদিষ্ট: সঃ কলি; *1তবেপথু” (ন্) উদ্যত দণ্ডপাপিম্ ইব উদ্যতাঁসিং 

তম্ ইদৃদ আহ ॥ ৩৫ ॥ * 

(হে) সার্বভৌম ! অথ তব আজ্ঞয়া যত্র কন! বংস্তামি, তত্র তত্র অপি আত্তেযুশর।সনং 
ত্বাংলক্ষয়ে ॥ 2৬॥ 
পল বং পাপ পন আপ ৬০ পাপা এ ও 

সিসি এন্টি পি পোস্ট পাত্রী অসি সপ িপত 

৯ পাস্িপাশি পিপলস সদ কো লী এতো ০ 

রর নু চি পাপ পপ শা এ পপ ৯০ পপ ৯ পাপা পট পপ ও পপ ৬৭ 

[ ঞধরস্বামী | 1 

উদযাতাঁপিম্ উদ্ভৃতখডগম্ । দগুপাণিং যমম্। উদাতম্ উদযুক্তম্ ॥ ৩৫ ॥ 
অন্রন বস্তব্যমিতি সা তবাজ্ঞ। তয়! যত্র কাপি বংস্তামি । কিন্তু তত্র তত্রাপি 

আন্তঃ গৃহীতঃ ই শরাঁসনঞ্চ যেন তং ত্বামেব লক্ষয়ে ॥ ৩৬ ॥ 
সা ৮ পাস পিপলার, সাপ শিসপিশীসপিসাসপা। 

ঠ 

[উপিকা।] 
সতত উবাচ। এবং পরীক্ষিত উক্তঃ কলিঃ জাতকম্পঃ সন্ দগুপাণিমিব 

ন্তমুদ্যতং রাঁজানম্ আহ ।॥ ৩৫ | 

৮৭ [শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |]... - | 
উদ্যস্তাদিম্ উচ্চীকুতখড়ীম্। জানিনা স্বরক্ষণার্থং বহুতরং বুদ্ধিবলং 7 

প্রকাশিতম্। তদপি মম বধ এবোৌপস্থিত ইতি ভাঁবঃ । বাজ্ঞে! হায়মভিপ্রায়১৯- ৃ 
যদীমাং মদাজ্ঞাং ন পাঁলয়তি তদ। মদভীষ্মস্ত বধমধুনৈব করিষ্যামি যদি চ 
তি তদাস্যাবধেইপি মম কাপি ক্ষতির্নান্তভীতি। দগুপাণিং যমস্ ॥ ৩৫ ॥ প্ 

ৃ 
৪ 

| 
" € 

ৃ 
: 

সৃত বলিলেন, ব্রন্মন ! রাজ! পরীক্ষিতের এইরূপ 
আদেশ শ্রবণ করিয়। কলি ভয়ে কম্পিতকলেবর হইল । 
এবং দ্গুপাণি ঘমের ন্যায় বধোদ্যত পরীক্ষিৎকে লক্ষ্য 
করিয়া! সভয়ে বলিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥ 

সার্বভৌম ! আমি আপনার আজ্ঞানুসাঁরে আঁমার বাঁদের. 
' নিমিত্ত ষে স্থানই লক্ষ্য করি, সেই স্থানেই আপনাকে এই- | 
রূপ ধনুর্বাণধারী ভীষণ মুন্তিতে দেখিতে পাই ॥ ৩৬ ॥ ণ 
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৬৪৬ প্রীমন্ভাগবতমূ । ১২১৭ অং 
লাস্ট, লি লেস এসি ০৬ পাত পি পি এসি এস পাটি তা পি দা পপি পি এসি পা এসি 

তন্মে ধর্্মভূতাং শ্রেষ্ঠ স্থানং নির্দেষ্টুমসি | 
যব্রৈব নিয়তে বস্তে আতিষ্ঠংস্তেহনুশীসনমূ ॥ ৩৭ ॥ 

সৃত উবাচ। 
অভ্যর্থিতস্তদা তন্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ। 
দ্যুতং পানং জ্তিয়ঃ সুনা যত্্রীধর্মমশ্চতুর্বিবিধঃ ॥ ৩৮ ॥ 

তত (তক্সাৎ হে) ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ! যত্র এব তে (তব) অনুশাসনম্ আতিষ্ন্ (সন্) 

নিয়তঃ (ভূত্বা') বৎস্যে, (তৎ) স্থানং মে (মহাম্) নির্দেষ্টম্ অর্থসি ॥ ৩৭ | 

(পরীক্ষিং কলিনা এবম্) অভ্যর্থিতঃ (সন্) তদা তম কলয়ে দ্তং পানং প্রিয় হুনাঃ 

(ইতি) স্থানানি দদৌ ; যত্র চতুবিধঃ অধর্শঃ ॥ ৩৮ ॥ 
পাশপাশি 4 তাপিস্পাশীটি শি শি শী শিি পাপী পিওর ০ পাশ ললিপপ ৬. পাচ পাশ পাপা পি শত শ 

[ শ্রীধরস্বামী |] 

তৎ ভশম্মীৎ। নিয়তে! নিশ্চলে। বস্যামি ॥ ৩৭ ॥ 

পা শিপ পাপা 

ৃ [ চুণিকা। ] 

| হে সার্ধভৌম ভবী্য়া যত্র কাপি বস্তামি তত্র তত্র আত্তেুশরাসনং 
! ত্বামেব ক্ষয়ে ॥ ৩৬ ॥ 

088 ত্বদাজ্ঞাধারকঃ সন্যত্রৈব নিশ্চলে বৎস্তামি ইতি স্থানং দর্শয় ॥৩৭| 

শ্রীবিশ্বনাথচন্ত্রবর্তা ।] 

হে সার্বভৌম সর্ধস্যা অপি ভূমে রাজন্। লক্ষয়ে সাক্ষাদেবমেব বাং 
পণ্ঠামি । তেন সব্যেষাং স্থখবরজঙগমাঁনাং যুম্মৎগ্রজাত্বাৎ সর্ধবস্যা অপি ভূমে- 
স্তবাধিকাঁরাঁৎ মম বস্তং স্থানাভাবাঁৎ সম্প্রতি ত্বদগ্রে বর্তমানং ত্বৎপাঁদয়োঃ 

পতিতং ম"ং স্বহস্তেনৈব জহীতি ভাব; ॥ ৩৬ ॥ 
শরণ্গতং ত্বামহং ন হন্মীতি চেৎ তদ| হে ধর্মপালকাঁনাং শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৭ ॥ 

অতএব ধাঁন্মিকপ্রবর ! আপনি অনুগ্রহ পুর্ববক আমাকে 
এমন একটি স্থান নির্দেশ করুন, যেখাঁনে থাকিয়। স্স্থির 

চিত্তে আমি আপনার অনুজ্ঞ। পালন করিতে পারি ॥ ৩৭ ॥ 
সত বলিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ কলি কর্তৃক এইরূপে 

অভ্যর্থিত হইয়া! তাঁহার বাঁসের নিমিত্ত দ্যুতসভা, ' পানালয়, 
ত্রী-নিবাস ও প্রাণিহিংসাস্থল, এই চারিটি স্থান নির্দেশ 

9-৮- ৯৮৬৯৮৯৯৯৯৯পা পস৯ সপসিপপপসসপপসিসসসপশশত৯৯পপসশপপপিসসসসসাশপপতস বসাক, 



৬ পাতি সত সা তিস্তা ক পিসি 

পরস্থিণাসছি 

১০ 

পু পালার পিটিসি তি পালিশ সিন্স সি 

চা 

শা 

সরস দগ্ধ ছটা র্ি্সইিরে বিা বটি বি জি উর বইটি বসি টা সী সর পরি উরি সপ্ন ৬ 

১ স্কং--১৭ অং।] শ্রীমস্ভাগবতম্ ৬৪৭ 

[শ্ীধরস্বামী। ] 

পানং মদ্যাদেঃ | হুলাঃ প্রাণিবধাঃ। দ্যতেহনৃতম্। পানে মদঃ। পুর্ব 
মদে। দয়ানাশকত্বেনোক্তঃ অত্র তু গর্বদ্ধারা তপোনাশকত্বেন। স্ত্রীযু সঙ্গঃ 
হিংসায়াং (ক্রীর্যঞ্চ দয়ানাশকমিতি*জ্ঞেরম্। যদ্যপি সর্ধং সর্ব সম্ভবতি 
তথাপি প্রাধাগ্চেনানৃতাদীনাং দ্যৃতাদিষু যথাপংখ্যং তজ্ জ্ঞেরম্। দাদশ্্ন্ধে তু 
সত্যং দরা তপো দ্ানমিতি পাদ বিজোনু'পেতি অত্র দানশন্দেন শৌচমে বাস্কং 
মনঃশুদ্ধিরূপত্বাৎ ভূতাভয়দানন্ত। এেতায়াং ধন্মপাদ'নাং তুধ্যাংশো হীয়তে 
শনৈঃ। অধন্মপাদৈরধৃহিংসাসন্তোষবিগ্রহেিত্যএ চ অসস্তোষশব্দেন তস্য 
মেতুর্গর্ব্ব। লক্ম্যতে | ধিগ্রহশন্দেন চ তদ্ধেতুঃ স্্রীসঙ্গ ইতাবিসেধঃ ॥ ৩৮ ॥ 

[দীপনী । ] 
পুর্নমিতি অস্তাধ্যাণস্থ গঞ্চবিংশঙশ্বোকে ইতি শেষঃ ॥ সতামিতি দ্বাদশন্দ্ধীয়তৃতীয়াধ্যায়- 

াইাদশগ্রেকঃ ॥ ত্রেতায়াদিণত দ্বাদশক্কন্ধীয়তৃতীয়াধ্যায়সা বি“শগ্লো,, ॥ ৩৮ ॥ 

[ চুণিকা।] 

হে শৌনক এবং গ্রার্থিতে। রাজ। তন্মৈ কনয়ে দ্যুতং মদ্যপাঁনং জ্িয়ঃ 
প্রাণিবধশ্চ ইতি স্থানানি দদৌ ॥ ৩৮ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বাঁমী 1] রী 
পাঁনং সৌত্রামণ্যাদিবিহিতধ্যতিরিক্তম্। স্িয়্ঃ কামন্ত্িয়ঃ ন তু ধর্মপিত্বযঃ। 

স্ছনাশ্চ ধর্ধবব্যতিরিক্তাঁঃ | অত্র টীকায়াঁ, পানেন মদগর্ধো গৃহীতৌ | মদে 
গর্ববোহপি দৃপ্ত ইতি 'এরন্চদেবাহ- গর্বদ্বারেতি । ততঃ পুর্র্ববদেব” দয়াতপ- 
সোর্নাশকত্বেন তৌ বিবঙ্গিতৌ। দ্যুতেনানৃতং গৃহীতং তচ্চ পূর্ববদেব সত্- 
নাঁশকম্। স্ত্রীভিঃ সঙ্গো বিবক্ষিতঃ স চ পুর্ববদেক শৌচনাশকঃ ৷ যু সনাঁতিঃ 
করৌর্ধ্যং পূর্বতোহধিকং গৃহাতে তদপি ভবতু দয়ানাশকমিতি ন পুর্ববেণ বিরোধ 
ইত্যর্থঃ। এতদেবাহ ক্রোধ্যঞ্চেতি। দ্বাদশস্বন্ধবাক্যং তু মত্তান্তরং বা 
জ্ঞেরম্ ॥ ৩৮ ॥ 

কক 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী। ] * 

দ্ুতং স্পষ্টম ৷ পাঁনং মদ্যাদেই। স্ত্রিয়োহবিবাহিতাঃ | নাঃ প্রাণিবধাঃ | 
যত্র চতুবিধোহ্ধর্ম ইতি দূযতেহনৃতং সত্যনাশকং পানে মদে! দয়ানাশকঃ 
সত্ীযু সঙ্গঃ শৌচনাশকঃ শ্রাণিহিংসায়ান্ত সমুদিত এব চতুধিধোহধর্মঃ। নহি 
প্রাণিহস্তুু তপঃ শুচিত্ব দয়া বা। সতাবটন্ত তেষু নাস্ত্যেবেতি ॥ ৩৮ ॥* , 

পেশী 

করিলেন । উক্ত চারিটি স্থানে মিথ্যা প্রভৃতি চতুধিধ অর্ধ 
বথাক্রমে বিরাজ করিয়া থাঁকে ॥ ৩৮ ॥ নু ৬ 

8 



লাক্স নস এলি এটি জজ ঠোট সি ৩৯০, টি এ 

এমি বিাজপা্চিলীস্িপিিস্িপাসিত লোপ শীট পি 2 ২ 

শা সি সকল লি শা ৭ 

১৯৯ 

৬৪৮ শ্ীমদ্ভাগবতমৃ। [১ স্কং_-১৭ অং। 

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ। 

ততোহুনৃতং মদং কামং রজে! বৈরঞ্চ পঞ্চমম্ ॥ ৩৯ ॥ 
পরভূঃ (সঃ) পুনঃ চ যাচমানায় (তন্মৈ ) জঃতরূপং ( হুবর্ণমূ) অদাৎ। তত: অনৃতং মদং 

কামং রজঃ পঞ্চমং বৈরং চ (অদাৎ)॥ ৩৯॥ 
স্পা পপ আপ এ ৩ স্পা ই অপ পআা্পাাা পশ পপপ 

[ শ্রীধরম্বামী 1] 

চতুধিধস্যাপ্যেকত্রাবস্থানং দেহীত্তি পুনর্ধাচমানায় জাতরূপং স্তুবর্ণৎ চ 
দত্তবান্। ততঃ স্বর্ণদানাৎ অনৃন্তং মদং কামমিতি স্ত্রীসঙ্গং রজ ইতি রজোমুলাং 
হিংসাম এতানি চত্বারি পঞ্চমং বৈরঞ্চ অদ্দাদিতি ॥ ৩৯ ॥ 

[ দীপনী।] 
কুবর্ণদানাদিতি | হবর্ণদানাদেব তন্মূলক।নৃতমদাদিপঞ্চানাং দানং সিদ্ধমিতি ভাঁব2॥ ৩৯। 

॥ ৪০ ॥ 

[ চণিক।। ] 

পুনঃ.যাঁচমানার তশ্মৈ সুবর্ণমদাং। তদ্দানাৎ অনৃতং মদং স্ত্রীসঙ্গং হিংসাং 
বৈরং চাদাৎ ॥ ৩৯ | 

রি [ শ্রীজীবগোম্বামী | ] 
€ 

জাতরূপং স্ুবর্ণাদিকম্। পূর্ধববদ্ধন্মার্থং বিন1। তত্র পৃর্কবোক্তচতুর্ণীং স্থান- 
রূপেণাদাৎ। বিশেষতঃ পঞ্চমন্ত বৈরশ্ত চেতি। তদেবাহ ততস্তদ্দানহেতো- 
রনৃতাদিপঞ্চাপ্যদাদিতি স্থানানির্ণরেন স্থানিনঃ প্রাপ্তেছক্ষরত। হি স্তাদিতি 
ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥ 

1] শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা |] : 
ভে রাজন্নেতদবুত্তাস্তং শ্রত্ব। দ্যুতাদিকং কোহশপি নান্ুশীলয়িষ্যতি। কিঞ্চ 

প্রথমং মনসি মত্প্রবেশস্তত এব লোকাঃ প্রায়ে দূযুতাদিকং ভজস্তে ইতি। 
তত্র ভব দীয়মানমপি স্থানচতুষ্ট্মদ ত্মেবাঁভৃৎ | তন্মাদ্েবং কিমপি স্থানমন্ং 

এই অনিয়ত স্থান দানে কলির চিত্ত পরিতুষ্ট হইল না । 
স্তরাং সে পুনর্ববার বাঁসস্থান প্রার্থনা করিলে, প্রভাবশালী 
পরীক্ষিৎ স্তবর্ণকে তাহার অন্য একটি নিয়ত বাসস্থান বলিয়া 

দ্রিলেন। স্থবর্ণদাঁনে তন্মুলক অনৃত, মদ, কাম ও হিংসা, 
এই চারিটি এবং বৈর নামক আরও একটি, সর্বশুদ্ধ পঁচটি 
তাহার নিয়ত বাসযোগ্য স্থান প্রদান করা হইল ॥ ৩৯॥ 



0] ১২১৭ অং ।] শ্রীমাগবতমৃ। ৬৪৯. 
নি প্আাপ্মপন্বিসবপসপিস্পিন্পিস্পি সিসি পস্পিস্পি 1 

এ জিস্টিনা টা লী পি রাখা লি রি ভা পি লি না লি তি লি সিসি ছি কা রোস্ট সি ছল টি তি পিএস জমিন পাস রা পা 

অমুনি পঞ্চ স্থানানি হৃধন্মপ্রভব: কলিঃ। 

ওভরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ ॥ ৪০ ॥ 
নে গু 

অথৈতাঁনি ন সেবেত বুভৃষুঃ পুরুষঃ কচিও |. * 

বিশেষতো ধর্দশিলো রাগ লৌকপতিররুঃ ॥ ৪১ ॥ 
অধর্দপ্রভবং ডন্নদেশকৃৎ কলি? উত্তরেয়েএ দত্তানি অমুনি পধস্থানানি হি গাবসং ॥ ৪৪ ॥ 

অথ বুতুষুঃ পুরুষঃ কচিৎ এতানি ন "সবেত। বিশেষতঃ ধর্মশীলঃ লৌকগতিঃ কঃ রাজ| 
(এতানি ন সেবেত )॥ ৪১ ॥ ৃ 
ভক্ত পথ এপ - 7) 

[জীধরন্বামী। ] 

অমুনি অমীষু স্থানেষ্ স্টবমদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ 
শপ পিপিপি 

[ চুণিক1 |] 
গরমেমুককানের 81518 কলিঃ ন্যবম", ॥ ৪ 

(হারবারাতী। ] 

ভতশ্চ ততক্ষণাদেব তত্র তত্র গতঃ কলিস্তান্ধিিতবানিত্যাহ অমূনীতি । 
:কালাধবভাবদেশানামিত্যািকারিকাবলেন কর্পাত্বম্ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ 

্ [ শ্রীধিষ্বনাধচত্র ব্তী |] রী 
প্রাপ্সয়াং যল্লোকৈদুস্তাজং ন্যাদিতি যাচমানায় কলয়ে জাতরূপং শ্বর্ণোপলক্ষিতং 
রজতাদিকং ভ্রব্যমাত্রমেব তত্ধীপস্থানত্বেন অদাৎ। তত এব হেতোর্ধনবৎঘ্থু 
অনৃতং মিথ্যা মদঃ পানাদিজনিতা মত্ততা কাম: স্তীলঙ্গঃ রজো! গর্ব ইতি চতু- 
বিধোইধর্মঃ তথা পঞ্চমং বৈরঞ্ধ স্যাৎ। মদকাময়োঃ ক্লীবত্বমার্ষম্ ॥ ৩৯ ॥ 

অমুনি অমীঘিত্যর্থ:। যদ্ধা কালতাবাধ্বদেশানামিতি কারিকাবলীৎ কর্মম- 
ত্মম্ ॥ ৪০ | ্ 

স্তরাং অধর্প্রভব কলি তদবধি উত্তরাতনয় পরীক্ষিৎ, 
কর্তৃক প্রদত্ত এই গচটি স্থানে তাহার নিদেশানুবর্তী হইয়া 
নিয়ত বাস করিতেছে ॥ ৪০ ॥ 

অতএব মঙ্গলার্থা ব্যক্তি কখনই এ মকলের সেবা! করি- - 
বেন না । বিশেষত ধর্ম্মশীল, লৌকপতি, পরোপদেঞ্ট রাজ- 
গণের পক্ষে & সকলের সেবা! সর্ববথ। অকর্তব্য ॥ ৪১৭ 

ভপািস্্িক জানি াস্মি অলািিশ সত লি পরী টি তা পন ডিস ৭ 

৮ 



৬৫০. শ্রীমস্তাগবতমূ [ ১ স্কং--১৭ অং। 

বৃষস্ত নষ্টাংস্ত্রীন্ পাঁদান্ তপঃ শৌচং দয়ামিতি | 

প্রতিসন্দধ আশ্বান্ত মহীঞ্চ সমবর্ধয় ॥ ৪২ ॥ 
(সঃ) বৃষস্য নষ্টান্ তপঃ শৌচং দয়াং (দয়া) ইতি ত্রীন্ পাদান্ প্রতিসন্দধে। মহীং চ ৃ 

আশ্বাস্য মমরর্ধয়ৎ ॥ ৪২% | 

[গ্ীধরন্বামী |] 
অথেতি হেতো। বুভূষুরুত্তবিতুমিচ্ছুঃ | স্তীক্থবর্ণয়ৌরসেবনং নাম তয়ো- 

রনাসক্তিঃ ॥ ৪১ ॥ 
এবং কলিং নিগৃহ্য বৃষস্য পাদান্ প্রতিসন্দধে তপ-আদীনি প্রবন্তিত- 

বানিতার্থঃ ॥ ৪২ ॥ 
পাপপাসপপিসপ্প 

[ দীপনী £] 

(গুরুঃ ধর্পোপদেষ্টা ইতি বিজয়ধ্বজঃ ॥) উদ্ভতবিতুমিচ্ছুঃ অত্যর্থং সন্ভাবং প্রাপ্ত,মিচ্ছ- 
রিত্যর্থ; ॥ ৪১--৪৫ ॥ 

পাপা সি স্পা সি ৯ সি সিসি সি সি রসটা 

[চুধিকা |] 
অতঃ শ্রেশ্টত্বমিচ্ছুঃ পুরুষঃ তত্রাপি বিশেষতঃ রাঁজা! এতাঁনি ন সেবেত ॥৪১॥ 
ততঃ,সঃ মহীং ধর্শং চ সাস্বরিত্বা ধর্মস্ত নষ্টান্ পাদান্ সন্দধে ॥ ৪২ ॥ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী |] 

রাজ তু তন্মিন্ বঞ্চনামেব কৃতবান্ যতো গতে তন্মিন্ তত্তস্থানীভাঁব- 
মাচরিতবান্। জাতরূপঞ্চ ধর্মীর্থং প্রযোজিতবানিত্যভিপ্রেত্যাহ বৃষস্যেতি। 
পাদস্য ত্রিভিন্ত্রিভিরংশৈল্্রীন্ প্রতিসন্দধে ভগবদ্তক্তিবলেনেতি শেষঃ। সাক্ষা- 
সবনূর্তেঃ সন্ধানেন সর্ধত্রাপি গ্রতিসংহিতবানিতি ভাবঃ। সত্যং তৎপ্রভাবেন 
ন তাদৃশং তদা নষ্টমিতি তথোক্তম্। দয়েতি বক্তব্যে দয়াঁমিত্যার্যমূ ॥ ৪২ ॥ 

স্লিপ সত সস্তা পা উর ইইএপপসসিা স্মিত 

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা।] 
িয়ং পদ্ধকীয়ামেব ন (সবেত। বুভূষুঃ খ্ক্ষেমমিচ্ছঃ | সুবর্ণস্যাসেবনং নাম 

তত্রানাসক্তিরিত্যেকে ॥ ৪১ ॥ 

এইরূপে কলি-নিগ্রহ করিয়। মহারাজ পরীক্ষিত বৃষরূপী 
ধর্মের তপ শৌচ ও দয়! রূপ বিনষ্ট পাঁদত্রয় প্রতিসন্ধিত 
করিলেন, অর্থাৎ পৃথিবীতে বিলুপ্তপ্রায় তপ শৌচ ও দয়! 
পুনঃপ্রবত্তিত করিলেন ; এবং আশ্বাস দান দ্বারা পৃথিবীরও 
ধর্ধন করিলেন ॥ ৪২ ॥ 

সা নিজ সর্ট শী সস উজ সত ডা আট সপ চা জা সিট টি সা সত জা হরি অর আটা সি আও আসা ববি মর সি রিনি আপা রী আরা বি আঃ উট জি টা অত হা ৮১০৮ 

প্৯ি রশ 



(২ স্কং-১৭ অং 1] স্রীমস্ভাগবতমৃ। ৬৫১. 

পম প্র পপি উস শি স্লিম সত স্টিল স্তর 

স এষ এতত্থধ্যান্তে আসনং পার্থিবোচিতমূ । 

পিতামহেনোপন্যন্তং রাজ্ঞাঁরণাং বিবিক্ষতা ॥ ৪৩ ॥ 

আন্তেহধুনা স রাজর্ধিঃ কৌরবেন্দ্রশ্রিয়োল্পসন্। 
গজাহবয়ে মহাভাগসশ্চ্রবর্তী বৃহচ্ছবাঃ ॥ ৪৪। 

সঃ এষঃ (পরীক্ষিত) অরণাঃ বিবিক্ষতা পিতামহেন রাজা উপন্যত্তং পাধিবোচিতম্ 

আসনম্ এতহি অধ্যান্তে ॥ ৪৩ ॥ 

রাঁজর্ষিঃ মহাতাগঃ চক্রবর্তা বৃহচ্ছবাঁঃ সঃ ( পরীক্ষিৎ) কৌরাবন্ত্রশরিয় উল্লন্ (সন্) 

গজাহ্বয়ে অধুনা আস্তে ॥ ৪8 |. 

০ .. ভ্রত্রক্থামী।] 
ুত্মদীয়সত্রগবৃত্তিরপি ততপ্রভাবাদিত্যাহ জ্রিভিঃ। এত।খ ইদানীং যুধিষ্টিরে- 

ণারণ্যং প্রবেষ্টুমিচ্ছতা উপন্তন্তং সমর্পিতম্ আসনমধ্যান্তে ॥ ৪৩॥ 
অধুনা আস্তে পাঁজয়তে ইতি চ বুর্তমানদামীপ্যে বর্তৃমানবন্ধিদশ। 

শ্মেত্যধ্যাহারো। বা! ॥ 8৪ ॥ 

্মপ্পীসসপিপপসপল 

[ চূর্ণিকা |] 

স রাজা ধঙ্ষেণ দর্তং সিংহাসনমাশ্রিতায ॥ ৪৩ ॥ 

[ শ্রীজীবগোষামী | ] 
অধ্যান্ত ইতি প্রভাবরূপেণেতি জেয়ম্। এবমুত্তরত্রাপি ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবত্তী । ] 

এবং কলিং নিগৃহ্য বৃষস্য পাদান্ প্রতিসন্দধে তপ-আদীনি প্রবন্তিতবাঁ- 
নিত্যর্থ, ॥ ৪২ ॥ 

ুম্মদীয়সত্রপ্রবৃত্িরপি তত্প্রভাবাদেবেতাণহ স এষ ইতি ব্রিভিঃ 1" অধ্যান্তে 
আন্তেহধুন পালয়ত ইত্যেঘু বর্ভমানসামীপ্যে বর্তমুননিদেশিঃ ॥ ৪৩0৪৪ ॥ 

পিতাঁমহ রাঁজ! যুধিষ্ঠির অরণ্য প্রবেশে অভিলাষী হইয়] 
ধাঁহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়াছিলেন, মেই মহারাজ 
পরীক্ষিৎই এই সম্প্রতি র/ঃজসিংহাঁসনে অধ্যানীন ছিলেন ॥৪৩॥ 

সেই মহা'ভাগ, রজচক্রবর্ভী, মহাযশম্বী রাঁজধি পরীক্ষি 
' কৌরবে দর দ্বার! দেদীপ্যমান হইয়। অধুনা পৃথিবী পালন ॥ 
করিতেছিলেন ॥ 8৪ ॥ 



৯০০৯০ লি ৪ নিউ পিট জা সি বা এজি সি পি 

৬৫২ শ্রীমন্তাগবতম্ |. [১ স্বং-১৭ অং। 

ইত্স্ৃতানুভাবোইয়মভিমন্যুন্থতে। নৃপঃ। 
যস্ত পালয়তঃ ক্ষৌণীং যুয়ং সত্্ায় দীক্ষিতীঃ ॥ ৪৫ 

অভিমন্যুক্ততঃ অয্ং নৃপঃ ইখস্তৃতাস্ভাবঃ,*যস্য ক্ষৌণীং পালয়তঃ (সতঃ) যৃয়ং সত্রায় 

দীক্ষিতাই॥ ৪৫ ॥ 

ইতি শ্রীমস্তাগবতে মহাঁপুরাণে পাঁরমহংস্তাঁং সংহিতায়াং বৈয়াঁসিক্যাং 
প্রথমস্কন্ধে পাবীক্ষিতে কলিনিগ্রহে নাম 

সপ্ডদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥ 

[ শ্রীধপ্বন্বামী | ] 

সত্রায় সত্রং কর্তৃং দীক্ষিতাঃ দীক্ষাং কৃতবন্তঃ ॥ ৪৫। 

ইতি জ্ীমভ্তাগবতভাবার্থদীপিকায়াং প্রথমক্কন্ধে সপ্তদশোহধ্যায়ত ॥ ১৭ 0 

[ চুণিকা।] 

অধুন! গজাহ্বয়ে বর্ততে ॥ ৪৪ ॥ 
যস্ত রাজ্যে যুয়ংসত্রং কর্তৃং দীক্ষাং কৃতবন্তঃ ॥ ৪৫ ॥ 
ইতি শ্রীমস্তাগবত প্রথমক্কন্ধচুণিকায়াং সপ্তদশোহধ্যায়; ॥ ১৭ ॥ 

[ শ্ীজীবগোম্বামী |] 

যন্ত পাঁলয়তঃ ইত্যত্র সত্রং শ্রীবলদেবদৃষ্টাদস্তজ্জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪৫ ॥ 

ইতি শ্রীমন্ভাগবত প্রথমন্থন্ধন্ত গ্রীজীবগোন্বামিকৃতক্রমসন্দর্ভে সপ্তদশোহধ্যায়? ॥ ১৭ ॥ 

রর [ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবত্তা |] 

সততায় সত্রং কর্তৃম্। স্রমিদং শ্রীবলদেবদৃষ্টাদস্তদে জ্ঞেয়ম্1 ৪৫ ॥ 
ইতি সারা্থদশিন্যাং হবিণ্যাঁং ভক্তচেতসাম্। 
প্রথমেহয়ং সপ্তদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥ ১৭ ॥ 

ক ল শপপপ্ পপপপীসপসপ 

মুনিসভ্তমগণ !" সেই অভিমন্যুনন্দন রাঁজা পরীক্ষিতের 
ঈদৃশ মহিমা, তাহার পুথিবীপালনের এতাদৃশ প্রভাব, যে, 
আপনার! এখনও নিবিস্তে যক্জানুষ্ঠানে সমর্থ হইয়াছেন 18৫ ' 

, কলিনিগ্রহ নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত । | 
ক 

গু 
৪ ৬০৯ অমি আন্টি ভিসি ১ তি খা সী সত সি উজ সতী উপ খল সিল কির ককের ককের কাকি কেক. রাকাকাকেকাকককা ঠিছি সণ রর 

4 



অফীদশোইধ্যায়ঃ। 

সৃত উবাঁচ।  * 
যো বৈ দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুক্টো। ন মাতুরুদরে মৃতঃ । * 
অনুগ্রহান্তগবতঃ কৃষ্ণম্যাভুতকশ্মণ? ॥ ১ ॥ 

যঃ বৈ ত্রৌণ্যন্ত্রবিপষ্টঃ (মন্) অভ্ভুতকর্গীণঃ ত.বতঃ কুষ্ণস্ত জনুগ্রহাৎ মাতুঃ উদ্রে ন 

মৃতঃ ॥ ১ ॥ 

স্পা পপ ০০৯ ০ ০৮ পপ পপ ৮ ০ . পপ পির 

[জীধরম্বামী।] 

রাজ্ঞন্ব্াদশে তন্ত প্রন্গশাপো নিরূপ্যতে । 
স চানুগ্রহ এবাস্ত জাতে বৈরাগ্যমাবহন্ ॥ ০ ॥ 

পরীক্ষিতো নির্যাণমত্যাশ্চ্য্যং বক্তুং তৎসস্ভাবনায় জন্মাশ্চ্যযমন্ল্মীরয়তি 
যে! বা ইতি । বিপ্লঞ্জে। নির্দগ্ধঃ সন্ ॥ ১ 

[দীপনী।] ৪ 
» 0 ১--৭ | গড 

[ চুখি-11 ] রি 

' স্থ্ত উবাচ। যঃ পরীক্ষিৎ অশ্বথায়োইস্্রতেজসা দগ্ধঃ তথাপি মাতুরুদরে 
ভগবদন্ুগ্রহান্ন মৃতঃ ॥ ১ ॥ 

ক 

[ গ্ুজীবগোন্বামী। 

০ |॥১॥২॥৩॥ ৪ ॥ 

অষ্টাদশ অধ্যায়ে রাজ পরীক্ষিতের ব্রহ্ষশাপ নিরূপিত হইতেছে । উক্ত 
ব্রহ্মশাপ তাহার বৈরাগ্য উৎপাঁদন করিয়া নিগ্রহের পরিবর্তে অনুগ্রহ শ্বরূপেই 

প্রকাশ পাইয়াছিল। ও 

সুত বলিলেন, খধিগণ ! যিনি অশ্বখামার ব্রহ্ধান্ত্র ছার! 
দগ্ধ হুইমাঁও অদ্ুতকর্ম্ম৷ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে জননীর 
গর্ভমধ্যে কালগ্রাসে পতিত হয়েন নাই ॥ ১॥ 

[8*-*৯-কটিটিিিিীিীিিিিি 2322 



৬৫৪ শ্ীমন্ভীগবতম্।  [১স্ব--১৮অং। 

ব্রন্মকোপোখিতাদ্যস্ত তক্ষকাৎ প্রাণবিপ্লবাঁৎ। 

ন নংমুমোহোরুভয়ান্তগবত্যর্পিতাশয়ঃ ॥ ২॥ 
উৎহ্যজা সব্বতঃ সঙ্গং বিজ্ঞাতাজিতসংস্থিতিঃ | 

বৈয়াসকের্জহেখ শিষ্যে! গঙ্গায়াং স্বং কলেবরমূ ॥ ৩॥ 
ভগ্গবতি অগিতাশয়ঃ যঃ তু ব্রন্মকো'পোখিতাৎ প্রাণবিপ্লকাৎ উরুভয়াৎ তক্ষকাৎ ন সং- 

মুমোহ ॥ ২। | | 
(সঃ) বৈয়াসকেঃ (শুকস্য) শিষ্যঃ (সন্) বিজ্ঞাতাজিতসংস্থিতি: (তৃত্বা) মর্ববতঃ 

সঙ্গম উৎনুজ্য 'গঙ্গীয়াং স্বং কলেবরং জহৌ ॥ ৩ 

[শ্রীধরস্বামী |] 

ব্্ষকোপাছুখিতাৎ তক্ষকাৎ যঃ প্রাণবিপ্বঃ প্রাণনাশ্তশ্বাদ্যছুরুভয়ং তন্মান্ন 

মুমোহ । অত্র হেতুঃ যন্ত ভগবত্যপিতাঁশয় ইতি ॥ ২ ॥ 
কিস্তৃউৎস্থজ্যেতি। বৈয়াসকেঃ শুকন্ত শিষ্যঃ সন্। বিজ্ঞাতা অজিতস্ শ্রীহরেঃ 

সংস্থিতি্তত্বং যেন সঃ ॥ ৩ ॥ 

ূ [ চিক ।] 

কিঞ্চ হুদ্দকোপোথখিতাঁৎ প্রাণনাশকাৎ তক্ষকাৎ ন সম্ুমোহ 

[ ্রীবিশ্বনীথচত্রবর্তী । ] 
অষ্টাদশে মুনেঃ কণ্ঠে সর্পং বধবা গৃহাঁগতঃ। 
অন্ুতপ্যন্ নৃপস্তস্ত পুত্রাচ্ছাপমথাশণোৎ ॥ ৭ ॥ 

পরীক্ষিত; কলিনিগ্রহশ্রবণেনাতিবিন্মিতান্ মুনীন্ প্রতি তন্ত জল্মাবধি 
ভগবৎপ্রাপ্তিপর্য্যস্তং সর্ধমেব চরিব্রমত্যডূতং সংক্ষেপেণ গণয়ন্নাহ্ যে। বা৷ ইতি । 

বিপ্ুষ্টো নি্ধিঃ ॥ ১ ॥২॥ 

ভগবানে সর্বদা চিত্ত সমর্পিত ছিল বলিয়াই যিনি ত্রহ্ষ- 
কোঁপোখিত তক্ষক হইতে প্রাঁণবিনাঁশ অবণ করিয়াও তাদৃশ 
অতিভয়ে ভীত ব! সম্মোহিত হয়েন নাই ॥ ২॥ 

পরন্ত সেই মহাঁর+জ পরীক্ষিত তৎকালে সমস্ত বিষয়সঙ্গ 

পরিত্যাগ পূর্বক শিষ্যতাবে ব্যাসনন্দন শুকদেবের নিকট 
ভগবত্তত্বজ্ঞান লাঁভ করিয়া! পরিশেষে গঙ্গাতে স্বীয় কলেবর 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ 



পোপ 0 ্নউ পা্ ি্িপ ঠ ্্  

১ স্ধং--১৮ অং।] শ্রীমস্তাগবতমূ ৷ 

নোত্মঃশ্লোকবার্তানাং জুষতাং তৎকথাম্বতম্ । 

স্তাঁৎ সংভ্রমোহন্তকাঁলেহপি ম্মরতাঁং তৎ্পদান্ধুজম্ ॥ ৪ ॥ 

তাঁবং কলির্ন প্রভবেৎ প্রবিষ্টৌহগীহ সর্ববতঃ। 

বাঁবদীশে। মহানুর্ধ্যামভিমন্যব একরাট্ ॥ ৫ ॥ * 
উত্তমঃগ্লেকবার্তানাং তৎকথাম্থতং জুষতাং তৎপর্াম্বুজং স্মরতাং ( পুক্ষাণাম্) অন্তকালে | 

অপি সংভ্রমঃ নস্যাৎ ॥ ৪৫ 

যাবৎ মহান্ আভিমন্তবঃ ( পরীক্ষিৎ) উর্ব্য।ম্ একরাট্ ঈশঃ, ইহ সর্ধতঃ প্রবিষ্টঃ অপি 

কলিঃ তাঁবৎ ন প্রভবেৎ ॥ ৫ ॥ . টু 

[ শ্ধরম্বামী |] 
ন চৈতচ্চিত্রমিত্যাহ! উন্তমঃশ্শোকন্তৈব বার্তা যেযু অত-.ব নিত্যং তৎকথা- 

রূপমমৃতং জুষতাঁং সংভ্রমে। ন স্তাখ ॥৪॥ 

তশ্মিন্ রাঁজ্ি সুতরাং তন্ন চিত্রমিত্যাশয়েনাহ তাবদ্দিতি । অভিমন্তোঃ 
পুত্রঃ। একরাট্ চক্রবর্ভী। ঈশঃ পতিস্তাবৎ ॥ ৫ ॥ 

[ চৃধিক।। ] ” ক 
ততঃ সর্বত্র সঙ্গং ত্য শুকশিষ্যে। ভূত্বা জ্ঞাততত্বঃ সন্ গঙ্গায়াং শ্বদেহং 

জহো | ৩ ॥ 

* অহে৷ ভগবচ্চরণারবিন্দং প্মরতাঁম্ অস্তকাঁলেহপি ভ্রমো ন ভবতি ॥ ৪ ॥ 

[ ক্রীবিশ্বন।থচক্রবর্তী । 

বৈয়াসকেঃ শুকন্ত শিব্যঃ সন্ বিজ্ঞাত। অজিতস্য হরেঃ সংস্থিতিস্তত্বং যেন, 
সঃ। বিজ্ঞাতোহ্নুভবগোচরীকতোহজিতঃ সংস্থিতৌ মরণকালে যেন স ইতি, 
বা॥৩॥ 

নৈতচ্িত্রমিত্যাহ নোত্বমেতি । উত্তমঃশ্লোকল্য বার্তৈব বার্তা জীবনহেতু- 
ধেঁষাং তেষাম্ ॥ 9 ॥ 

রাজ পরীক্ষিত তর এরূপ হওয়া কিচিত্র নছে। ধাঁহারা- 
উত্তমঃশ্লোক ভগবানের বার্তাতেই রত থাকেন, নিরন্তর তৎ- 
কথাম্বত'্পান করেন ও তদীয় চরণারবিন্দ স্মরণেই নিবিষউচিত্ত ) 
হয়েন, তাহাদিগের অন্তকালেও মোহ জন্মে না ॥ ৪ ॥ ৃ 



৬৫৬ জ্রীমস্ভাগবতমৃ। [১ স্কং-১৮ অং। 
্ 

বাটি লি সস টি লিউ ও 0 পি স্টপ শামি চি কপি সি তি পি 

যন্মিন্নহনি যহ্যেব ভগবানুৎসসর্জ গামৃ। 

 তদৈবেহানুরৃত্বোহসাবধর্মপ্রভবঃ কলিঃ ॥ ৬॥ 

এনা টো 

যশ্মিন অহনি যহি এব ভগবান্ গাম্ উৎমমর্জ, তদা! এব ইহ অধর্থপ্রতব:ঃ অসৌ ফলিঃ 

অনুবৃত্বং ৪ ও ॥ 

[প্রীধরত্ামী।] 

নন্থু তদ! কলেরপ্রবেশ এবাস্ত প্রথিষ্টোহপি ন প্রভবেদিতি কুতঃ তত্রাহ। 
যশ্সিন্রহনি যহি যদ্দিন্নেব ক্ষণে। গাং পৃ্ীম্ ৷ অনুবৃত্তঃ প্রবিষ্টঃ। অধর্শস্ত প্রভবে! 
যম্মিন্ ॥ ৬ | 

[ চূরণিকা |] 

যাঁবৎ পরীক্ষিদ্রাজ্যং চকার তাবদ্তগবদস্তর্ধানানস্তরমেব প্রবিষ্টোহপি কলিঃ 
ন সমর্থোহভূৎ ॥ ৫॥ ৬॥ 

০০ 

[ গ্রীজীবগ্গো স্বামী | ] 

তাবৎ কলির্ন প্রভবেদ্দিতি দত্তানামপি তেষাং স্থানানাং তত্প্রভাবেনানু- 
ভবাৎ॥ ৫ 

প্রবেশকালমাহ যন্সিন্নিতি ॥ ৬॥ 

[ প্রীবিশ্বন/থচক্রবর্তী। ] 

রাজ্ঞা নিগৃহীতস্য কলেম্ততঃ পরং কীদৃশী স্থিতিরভূদিত্যপেক্ষায়ামাহ 
তাবদিতি ॥ ৫॥ 

এ কলেঃ প্রবেশকালমাহ য্সিশ্নিতি। গাং পৃর্ীম্ ॥ ৬॥ 

কলি ইতিপুর্ব্বেই পৃথিবীর স সকল স্থানেই প্রবিষ্ট হুইয়া-. 
ছিল, কিন্ত অভিমন্যুতনয় মহানুভব রাঁজচক্রবর্তী পরীক্ষিৎ 
যতদিন পর্যন্ত রাঁজ্যশীদন করিতেছিলেন, ততদিন পর্য্যস্ত 
সে স্বীয় প্রভাব বিস্তা্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই'॥ ৫ ॥ 

ভগবান শ্ররুষ্জ যে দ্রিন যে মুহূর্তে এই পৃথিবী পরিত্যাগ 
করেন, মেই দ্রিন সেই মুহুর্তেই অধর্ম-প্রভব কলি এই 

ু ভূমিতে প্রবেশ করে ॥ ৬। 

সি সি জা ই হিসি জা ববি উরি সা 

$ 



পি রসিলসি 

১ স্কং-১৮ অং |] ভ্রীমস্ভাগবতম্ ৬৫৭ 
৬ 

পাস সপন সিসি পা পাস সিসি পি পাস পরি পোষ ছি ৩২৮৭ পি এসি নাস পাস পাস ছক তে ৬তেস ২5 পতি স্ফ ৬৫৯৮৩ সপস্মিত সি উপানসিপাসিলাসিলাি বসার সিসিক বসি বলিনি রা স্ছনিদ্িনস্টপিত সি ৪৯১০ সিস্ট পি সি 

নানুদ্বেষ্টি কলিং সন্্াট সারঙ্গ ইর সারভুক।? 
কুশলান্যাশড সিধ্যন্তি নেতরাণি কৃতানি যৎ ॥ ৭ ॥ 

বং (ষশ্মিন কলো ) কুশলানি জাশু লিখ্যন্তি, ইতরাণি কৃতানি ন (সিধ্যতি, ল্তঃ) সারঙ্গঃ 

ইব সারভুক্ সম্ট কলিং ন অনুদ্ধেষ্টি ॥ ৭॥ রর 
০ পস্পস্প পপি পাশ পাপা পপ কাপ ৩ শা পপ পিক ০০৯ 

[শ্রীধরম্বামী ।৭ 

ননু অধর্মহেতৃং কলিং সর্বথা কিঃ ন হতবান্ ত51হ নাহ্ুদে্টাতি। মারলো 
ভ্রমর ইব সারগ্রাহী। সারমাহ। যত মস্মিন কুখলানি পুণ্যানি আশু সঙ্গল্পমাত্রেণ 
ফলস্তি। ইতরাণি পাপানি আশু ন সিধ্যতি । যতন্তানি কতান্থেব সিধ্যস্তি ন 
তু সঙ্কলিতমাত্রানীতি ॥ ৭ ॥ 

৪চুশিক1। ] 
ষশ্মিন কলৌ পুণ্যানি সন্কল্পমান্দেণ সিধ্যস্তি পাগানি ৬ ক্লৃতান্যে সিধ্যস্তি 

অতঃ রাজ। কলিং ন জঘাঁন ॥৭ ॥৮॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী | ] 

সারমেবাহ কুশলানীতি । লোকে বিকর্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্ত ইত্যাদ্যনু- 
সারেণ সর্বমঙ্গলময়ানি ভগবৎকীর্ভনাদীনি আশু প্বপ্নমাত্রেণ কলাবপি 
সিধ্যন্ত্যেব কলিং সভাজয়ন্তার্ধ্যা ইত্যাদেঃ কৃষ্চচরিতং কলিকবাষক্সমিত্যাদেঃ 
শ্রতোহনুপঠিতো। ধ্যাত ইত্যাদেঃ সদে) হৃদ্যবরুধ্যতেহত্র কৃতিভিঃ শুশ্মধুভি- 
আ্তক্ষণাদিত্যাদেঃ যন্তাৎ বৈ শ্রয়মাণীয়ামিত্যাদেশ্চ । ইতরাণি ঈশ্দাণি তু 
রুতান্তপি ন সিধ্যন্তি। অতঃ কলৌ তপোযোগবিদ্যাষজ্ঞাদিকাঁঃ ক্রিয়াঃ। 
সাক্গা ভবস্তি ন কতাঃ কুশলৈর্বাপি দেহিভিরিঠতি ব্রহ্গবৈবর্তীৎ । ততো স্কহা- 
ফলানাং তৎকীর্তনাদীনাং সিদ্ধিশ্চেন্স। সিদ্ধ্স্ত নাম তুচ্ছফলান্তন্থানীতি তদভি- 
প্রায় ॥ ৭ ॥ চি 

[শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা ।4 * 
নিগৃহীতে কলৌ রান্তঃ কীদুশো ভাব আপীমদিত্যপেক্ষায়ামাহ। সারঙ্গো 

ভ্রমর ইব সারগাহী। সারমাহ । যত্যন্মিন কুশলানি পুণ্যানি আশু সঙ্কল্পমাত্রেণ 

মহারাজ পরীক্ষিত ভ্রমরের ন্যায় সারগ্রাহী ছিলেন । 
তিনি,* কলিষুগে পৃণ্যকর্ সকল যেরূপ সন্কল্পমাত্রই" সিদ্ধু 
হয়, পাপকর্্ম সকল সেরূপ হয় না, জানিয়াই কলিকে 
একেবারে সংহাঁর করেন নাই ॥ ৭॥ ' 

৮৩ 



৬৫৮ শ্রীমাগবতম্। [ ১ স্কং--১৮ অং। 

কিন বালেষু শুরেণ কলিন। ধীরভীরুণ! | 
অগ্রমত্তঃ প্রমত্তেযু যে। বকে নৃষু বর্ততে ॥ ৮ ॥ 
উপবশিতমেতদ্বঃ পুণ্যং পারীক্ষিতং ময়া। 

' বাস্থদেবকথোপেতমাখ্যানং যদপৃচ্ছত ॥ ৯ ॥ 
ধঃ অপ্রমত্তঃ (সন্) বৃকঃ (ইব) প্রমতেষু নৃষু বর্ততে, বালেধু শুরেণ ধীরভীরঃণা (তেন; 

কলিন। কিংনু1॥৮॥ 

(হে খষয়ঃ | যুয়ং) যৎ অপৃচ্ছত, ময়! বাস্ছদেবকথোপেতম্ এতৎ পুণ্যং পারীক্ষিতম 

আখখ্যানং বঃ উপবণিতম্ ॥ ৯ ॥ 5 | 

/ বির 

[শ্রীধরম্বামী |] 

নন দোষাধিক্যাঁৎ তদ্দ্বেষ এব যুক্তঃ ন ধীরেষু তস্তাকিঞ্চিৎকরত্বাৎ ইত্যাহ। 
কিং নু তেন ভবেৎ। বালেষু অধীরেষু। অগ্রমত্তঃ সাবধানঃ সন্ যো বুক ই₹ 
বর্ততে ॥ ৮ ॥ 

[ দীপনী |] 
বুকঃ ধে।ঘ ইতি 8 । বৎসাদন ইতি রাজনির্ঘন্টঃ ৮ ৭। 

€ [ শ্রীজীবগ্রোস্বামী । রর 

বাঁলেষু তদবুধেষু। ধীরাস্তত্র বুধাঃ ৷ তদবুধত্বাদেব প্রমন্তেষু ॥ ৮ ॥ ৯ 

| [শ্রীবিশ্বনাথচক্র বর্তা 1] 
ফলস্তি ইতরাণি পাঁপানি আঁশু ন সিধ্যন্তি। কৃতান্যেব সিধ্যস্তি ন ত্বক্কতানীত্তি 
তেন কুশলান্তরৃতান্তপি সিধ্যস্তীতি লভ্যতে। অকৃতত্বং ঘন্বিহ সঙ্কপ্পিতত্বং 
ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৭॥ 

অন্যোহপি রাজ্ঞেহভিপ্রায় আসীদিত্যাহ। বালেঘবিবেকিষু শুরেণ কলিন' 
কিং ন কিমপ্যনিষ্টম্। যতে। ধীরেষু বিবেকিষু ভক্তজনেষু চ ভীরুণা। বালকে- 
ঘেব বৃকঃ*শৃরঃ ॥৮॥ ৯ ॥ « 

পাপেট পিপাসা শশা স্পিন পিলিপা স্টীল শিপাপ সপিপস্পিপাপা স্পা পিপাসা 

তিনি জানিতেন, এই কলি ধীর ব্যক্তির নিকট অতি 
ভীরু ; বালকের ন্যায় চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির সমীপেই উহার 
'শুরত্ব ; উহ] স্বয়ং সাবধান থাকিয়া, প্রমত্ত ব্যক্তির অস্তিকে 
ব্লকের সদৃশ বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে । অতএক উহার 
জীবনে কোনই ক্ষতির সম্ভাবন! না দেখিয়াই তিনি উহাকে 
হার করেন নাই ॥৮॥ 

দা 



১ ম্বং_১৮ অং।] জ্রীমন্াগবতম্ । ৬৫৯ 
এসি জি পরি লি লিল ঠা 

যা যাঃ কথা ভগবতঃ কথনীয়োরুকন্ম্মণঃ | 
গুণকম্মাশ্রয়াঃ পৃংভিঃ সেব্যাস্ত'স্তা বুভূষভিঃ ॥ ১০ ॥ 

কথনীয়োরুকর্্মণঃ ভগবতঃ গুণকর্মাশ্রয়। যাঃ যাঃ কথাঃ, তাঃ তাঃ বুভৃষতিঃ পুংভিঃ 

সেব্যাঃ ॥ ১০ | 

| [শ্রীধরস্বামী।] 

টি রীনিনীনাি অপূচ্ছত পৃষ্টবস্তো য়মিতি ॥ ৯ ॥ 
কিং বহুনা! নরৈরেতাবদেব কর্তব্যমিতি সর্বশীস্ত্রসারৎ কণয়তি বা যা 

ইতি । কথনীয়াদি উদ্ধণি কর্াণি বস্ত তন্ত। গুণকর্ম্মব্বয়াঃ। বুভূখুভিঃ সভ্ভাব- 
মিচ্ছন্তিঃ ॥ ১০ ॥ 

। দীপনী 

উরূণি মহাভ্তীত্যর্থ: ॥ ১০ ॥ 

[ চর্ণিকা। ] 
এবং হে শৌনক ইদং পুণ্যং পরীক্ষিদাখ্যানং যুস্কভ্যংবর্ণিতম্ ॥ ৯॥ 
কিঞ্চ ভগবতো যা যাঁঃ কথাস্তাস্তাঃ পুংভিঃ সেব্যাঃ | ইদমেব সর্বসানিমন্তি॥১০ 

[ শ্রীজীবঞোন্বামী |] 

. যা যাস্তাঃ সর্ব অপি কিমুত শ্রীবন্দেবনন্দ নসম্বদ্ধি্থ ইত্যর্থঃ। গুণক্াশ্রয়া- 
স্তততদ্গুণস্থচককর্মীশ্রয়াঃ ॥ ১০ ॥ 

শপ সী 

[ প্ীবিশ্বনাথচক্রবস্ত । ] 

বুভৃষুভিঃ শ্বসভানিচ্ছত্তিঃ। অন্যথা জীবন্ৃতত্বং স্তাদিতি ভাঁবঃ ॥ ১০0 ১১৮ 

মুনিসত্তমগণ' ! দ্ঘাপনারা আমাকে ভগবান বাস্থদেবের 
কথাযুক্ত যে আখ্যান জিজ্ঞান! করিয়াছিলেন, আমি আঁপনা- 
দিগের নিকট সেই এই পবিত্র পাঁরীক্ষিত-বুস্তান্ত কীর্তন 
করিলাম ॥ ৯ | * 

ধহোর মহৎ কর্ম কল সকলেরই কীর্ভনীয়, দা সান 
বানের গুণকর্্মাশ্রিত সমস্ত কথাই সন্তাব-প্রাপ্ডি-কাঁম ব্যক্তি” 
মাত্রের অবশ্থা সেব্য ॥ ১০ ॥ | 

ঈলাস্মিলিস্িলে 



শ্রীমস্তাগবতম্। ১ স্বং--১৮ অং) 

খষয় উচ্ঃ। 
সৃত জীব সমাঃ সৌম্য শাশ্বতীবিশদং যশঃ। 

শংসসি কৃষ্ণম্ত মর্ত্যানামন্তং হি নঃ॥ ১১ । 

কর্মমণ্যম্মিন্ননাশ্বীসে ধুমধুযরাত্মনধং ভবান্। 
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥১২॥ 

(ছে) সৌমা শত! শাঙ্বতীঃ সমাঃ জীব। যঃ ত্বং মত্যানাং নঃ (অন্মাকম্) হি অস্বতং 

কৃষ্ঃস্য বিশদং যশ; সংশসি ॥ ১১। 

ধূমধূমাক্মনাম্ (্শ্মাকম্) অস্মিন্ অনাশ্বায়ে কর্ধাণি ভবান্ মধু ( মধুরং) খোবিদপা দপন্না 
সবং আপারয়তি ॥ ১২॥ 

উ৬০ 

০০০০০৯০০ 

ৃ 
ৃ 
. রা 7... [্রধরস্বামী।, 

পুনর্বিস্তারেণ কথনার্থং সতোক্তিং তৎসঙ্গং চাতিনন্বস্তি হতেতি ত্রিভিঃ। 
শাহ্বতী;ঃ সমাঃ অনস্তান্ বৎ্সরান্ জীব । অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া। বিশুদ্ধং 
যশঃ কীর্তয়পি যচ্চান্মীকং মর্ত্যানাম্ অমৃতং মরণনিবর্তকম্ ॥ ১১॥ 

[ দীপনী।] 
অত্যন্তেতি। কালাধ্ধদোরত্যন্তসংষোগে (পাং ২। ৩। ৫) ইতি হৃত্রেণেতি যাবৎ ॥ ১১॥ 

স্পস্ট সিসি লীন সিল 

* [ চুণিক1।] 
খষয় উচু: | হে হত যতস্ত্ং হরের্বশো! বর্ণয়সি অত: চিরকালং জীব ॥১১। 

[ শ্রীজীবগোস্বামী | ] 

জীব মর্ভ্যলোকে বর্তন্বেত্যর্থ: ॥ ১১। 

খষিগণ বলিলেন, সৌম্য সূত ! তুমি অনন্ত জীবন লাভ 
কর। 'আঁয়ুরা তোমার প্রপাঁদে, মরণশীল মনুষ্যগণের পক্ষে 

1 অম্ৃতস্বরূপ, ভগবান স্রীকু্ের নির্ঘল ঘশঃকীর্ভন শ্রবণ করিয়া 
; কৃতার্থ হইতেছি ॥ ১১॥ 
1... আমরা যে এই 'যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছি, ইহার অনেক 
1 বিশ্ব; সুতরাং ইহার সাফল্যে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। 

লাভের মধ্যে সম্প্রুতি যজীয় ধূমে আমাদিগের সকলেরই 
শরীর বিরঞ্জিত হইতেছিল। এমন সময়ে তুমি আসিয়া £ 

রে 

৯ লিও ও 7 ৯০৪৯ টোস্ছিঠী দিলো উল ও ৮ সির সি) সিল ৯ ৯ সিটি বটি ছিপ সিএ আটা খপ ছা সবি সস ভুলা জা ধর ধরণ সি আলা বথাতাসসিতা ছি সা অশনি আর্ট এ হা পিট ছটা বট উঠ টি টি আর কান্তি স্প্প-$$ ॥ রর 



ঠ 

ৃ 
প্ 

২ স্বং--১৮ অং।] প্রীমন্ভাগবতমূ । ৬৬১ 
পি পিস স্যামি এস উস রি তি 

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গ, নাপুনর্ভবমূ। 

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্ত মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥ ১৩॥ 
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গমা লবেন অপি স্বর্গং ন ভূলয়াম । অপুনর্তবম্ (অপি) ন ( খুলয়াম )। 

মত্তযানাম্ আশিষঃ (রাঁজাদ্যাঃ) কিমুত 1 ॥ ১৩। 

[ শ্রীধরন্থামী | খু 

কিঞ্চ অশ্মিন্ কর্্মণি সত্রে অন্থাশ্বাসে অবিশ্বসণীয়ে বৈগুণ্যবাহুল্যেন 
ফলনিশ্চয়াভাবাৎ। ধূমেন ধূঅঃ নিবর্ণ আত্মা শরীরং যেষাং তানস্মান্। কর্ম্ণি 
বষ্ঠী। আপবং মকরন্দম্। মধু মধুরম্ ॥ ১২ ॥ 

[দ্লাপনী।] 
কর্মনীতি ৷ উভ্য়প্রাপ্তো কর্মণি (পাং$। ৩। ৬৫) ইতি স্ত্রেণেতি যাবৎ 1 ১২--৪৮ ॥ 

[ ছর্নিক|। ] 
কিঞ্চ অস্মিন্ সত্রে গোবিন্দকথারূপং মধু নঃ পাঁয়য়সি ॥ ১২ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী || 
অনাশ্বাসে অবিশ্বসনীয়ে | বৈগুণ্যবাহুল্যেন কষিবৎ ফলনিশ্চয়াভাবাৎ। 

অনেন ভক্তের্বিশ্বসনীয়ত্বং ধ্বনিতম্। ধূমেন ধৃত বিরঞ্জি্তী আত্ম্টনী শরীর- 
চিত্তে যেষাম্। কর্মণি বী। তানন্মানিত্যর্থঃ। পাদপদ্মস্ত যশোরূপম্ আসবং 
মকরন্দং মধু মধুরম্। ভাত্র সত্রবৎ কন্মাস্তরং যশঃশ্রবণবদ্তক্ঞযন্তরং ঈজ্জেয়ম্। 

তদেবং ভক্তিং বিনা ভূতানাং কম্মার্দিভিরম্মীকং ছুঃখমেবাসীদিতি ব্যতিরেকিত্ব- 
মত্র গম্যতে । তদুক্তং--যশঃ শরিয়ামেব পরিশ্রমঃ পর ইত্যাদি অতো বৈ কবয়ো! 

নিত্যমিত্যাদি চ। ব্রহ্ষবৈবর্তে চ শ্রীশিবং প্রন্তি শ্রীবিষুবাঁক্যং_ যদি মশং 

প্রার্তুমিচ্ছ্তি প্রাগুবস্ত্যেব নান্তথা। কলৌ কলুষচিত্তানাং বৃথাক়ূঃপ্রভৃতীনি চ। 
ভবস্তি বর্ণাশ্রমিণাং ন তু মচ্ছরণার্থিনামিতি ॥ ১২। 

[শ্রীবিশ্বনথচক্রবর্তা |], * 
কর্মপ্যস্মিন্ সত্রে অনাশ্বীসে অবিশ্বসনীয়ে বৈগুণ্যবাহুল্যেন ফলনিশ্চয়া- 

ভাবাৎ। তেন ভক্কের্বিশ্বসনীয়ত্বমুক্তম্। ধূমেন ধূত্র! বিবর্ণ আত্মানশ্চক্ষুরাদ্যব- 

য়বা দেহ যেষাঁং তেষাম্। বর্ম্মণি যী । তক্কেঃ সাক্ষাৎ ফলদত্বমাহ আপায়য়- 

তীতি আসবং মকরন্রপম্। মধু মাদকমিতি তন্দিতরসর্বসথদুঃখানমগভবাৎ 
প্রতিক্ষণং তদীয়ন্াহত্বান্ুভবাচ্চ॥ ১২ ॥ রর 

প্ীগোবি্দের পাঁদপদ্ধের স্থমধুর মধু পান করাইয়া আমা- 
দিগকে আশ্বাস প্রদান করিলে ॥ ১২। 

চা 

7 রি 

ক এরা সরল উদ বারী নাসির সিট পাস ২০ তি সর পি সিল এরি স্ত৪৫ 
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৬৬২ শ্রীমভভীগবতম্। [১ স্বং--১৮ অং। 
ঃ 

সিকি পন সই ০০৭ 

[জধরম্বামী।] 

ভগবৎসঙ্গিনে। বিষুতক্তাঃ তেষাঁং সঙ্গস্ত যো লবঃ অতান্পঃ কাল: তেনাপি 
স্বর্গং ন তুলয়াম ন লমং পশ্তাম ন চাপবর্গম্। সম্ভাবনায়াং লোট্। মর্ত্যানাং 
তুচ্ছ! আশিষে! রাজ্যাদ্যাঃ ন তুলয়াম ইতি কিমুত বক্তব্ম্॥ ১৩ ॥ 

॥ [ চু্ণিকা ।] 

সাধুসঙ্গলবেনাপি স্বর্গং মোগ্ষং চ সমং ন তুলয়াম কিং পুনঃ রাজ্যাদয়ঃ॥১৩। 

[ শ্রীজীবগোস্বামী ।] 

নানি তৈঃ। তত্র সম্ভাবনায় লোড়িতি। তুলয়িতুং সংভাবনামপি 
ন কুন্মঃ কিমুত তুলনাং ন কুম্্ম ইত্যর্থঃ ॥ ১৩॥ 

[ শ্রীবিখনাথচক্রবস্তা 1) 

তশ্মাৎ ত্বাদৃশসাঁধুস্গ মহানিধের্মাহাত্থ্যমন্মদন্ুভবগোঁচরীকৃতং কিয়দ্বূম 
ইত্যানুঃ। ভগবৎসঙ্গিনো ভক্তান্তেষাং সঙ্গস্ত যো লবোইত্যন্নঃ কালস্তেন স্বর্গং 
কর্মফলম্ অপুনর্ভবং মোক্ষঞ্চ জ্ঞানফলং ন তুলয়াঁম মর্ত্যানাং তুচ্ছা আশিষো 
রাজ্যাদ্যা্ কিমুত বক্তব্যং ন তুলয়ামেতি। যতঃ সাধুসঙ্গেন পরমদুর্লভায়া 
ভক্তেরস্কুরে। হৃদ্যন্তবতীতি ভাবঃ। তত্র ভক্তেঃ সাধনস্তাপি সাধুসঙ্গস্ত লবে- 
নাপি কর্শজ্ঞানাদেঃ ফলং সম্পূর্ণমপি ন তুলয়াঁম কিমুত বহুকাঁলব্যাপিন! সাধু- 
সঙ্গেন কিমুততরাং তৎফলভূতয়! ভক্ত্যা কিমুততমাং তক্তিফলেন প্রেম়েতি চ 
কৈমুত্যাতিশয়ে! দ্যোতিতো। ভবতি। তথাত্র সম্তাবনার্থকলোটা তোলনে সম্ভা- 
বনামেব ন কুন্মঃ। ন হি মেরুণা সর্ষপং কশ্চিতুলয়তীতি দ্যোত্যতে । বহু- 
বচনেন বহৃনাং সম্ত্যা নৈষোহ্থ: কেনচিদ প্রমাণীকর্তৃং শক্যতে ইতি ব্যজ্যতে। 
তগবৎসঙ্গিঈঙ্গন্ত ইত্যনেন_ন তথান্ত ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্ঠগ্রসজতঃ | 
ঘোষিৎপঙ্গাদৃথা পুংসস্তখ1 ,তৎসঙ্িদঙ্গতঃ ইতি। যোষিৎসঙ্গাদপি যোষিৎ- 
সঙ্গিনাং সঙ্গ যথাতিনিন্য উক্ত; তখৈব তগবৎসঙ্গাদপি ভগবৎসঙ্গিনাং 
সঙ্গোহতিবন্দ্যোইতি প্রশস্যোইত্যভিলষণীয় ইতি বোধ্যতে ॥ ১৩ ॥ 

ভগবদ্ভক্তের অত্যন্প কাল সঙ্গের সহিতও স্বর্গ বা 
মোক্ষেরই যখন তুলন1 কর যাঁয় না, তখন মর্ত্য মানবের 
অতি তুচ্ছ .রাজ্যনম্পৎ প্রভৃতির যে তুলনাই হইতে পারে 
না, ইহা! বল! বাহুল্য মাত্র ॥ ১৩। 
৮ নিন বাসি দির পি সর্ব গউস্হজউসি্্সসরিএ ্ঞ্ িন্হিি 



১ স্কং--১৮ অং1] শ্রীমস্ভীগবতম্্ | ৬৬৩ 
০ স্টপ পি রাস রা পি উপ আরতি এ ০ 

কো নাঁম তৃপ্যেদ্রলবিৎ কথায়াং সহতমৈকাস্্পরায়পন্ত | 
নান্তং গুণানামগ্ুণস্ত জগ্মর্ধোগেশ্বরা যে ভবপামমুখ্যাঃ ॥ ১৪॥ 

যোগস্বরাঃ যে ভবপান্পমুখ্যাঃ, (তে আপি) অগ্চণস্য মহত্মৈকান্তপরায়ণস্য (যস্য) 

গুণানাম্ অন্তং ন জগ্ম.৫, রসবিৎ কঃ নায় ( তস্য) কথারাং তৃপ্যেৎ! 3১৪ র্ 

[ শ্রীধরজামী । ] 

এবং সৎসঙ্গমভিনন্দ্য শ্রবণৌত্ল্ক্যমাবিহুর্বন্তি কে] নামেতি। ব্সবিৎ 
রদজ্ঞঃ | মহাত্তমানামেকান্তেন পরময়নসাশ্রফে! যঃ তশ্ত কথায়াস্ণ। অগুণন্ত্ 
প্রারতগুণরহিতস্ত কলাণগুণানামস্তং যে যোগেশ্বরান্তেহপি ন জগ্া,ঃ এতাধস্ত 
ইতি ন পরিগণয়াঞ্চতুঃ। ভবঃ শিবঃ পাক ব্রহ্মা ৯ মুখ্যো যেষাং তে ॥ ১৪ ॥ 

[চুণিক।] 

কিঞ্চ রসবিৎ পুরুষ কো নাম ভগবতকথায়াং তপ্যেৎ ॥ ১৪ ॥ 

[ শ্রীজীবগ্োস্বামী |] 

যোগস্ত ভক্তিযোগন্ত ঈশ্বরাঃ দাঁতুমদাতুঞ্চ সমর্থাঃ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬. 

| শ্রীধিখনাথচত্রবর্তী | ] 

মনু সত্যমেব প্রশস্যতে দাধুসঙ্গো যতন্তং বিনা কষ্চকথা স্বাদ ন লভ্যতে 

স যুগ্মাভির্লব এবেতি কিং পুনস্তস্যৈব পৌনঃপুন্যেনৈত্যত আহ কো নামেতি" 
রসবিদ্রসজ্ঞশ্চেৎ তদ1 কো! নাম মহত্তমানাম্ একাস্তেন পরম্ অয়নম্ রা 

যন্তস্য কথায়াং তৃপ্যেদাতি মহাঁমাধূরয্যমুক্তম | মহৈশ্বধ্যঞ্চাহ নাস্তমিতি। যত 
অগুণস্য প্রাকৃতগুণরহিতন্য গুণানাং চিম্ময়ানাম্ ছি যে লেপ 
ন জগ ॥ ১৪ ॥ 

ভগবান ্রীরুষণ মহত্তম পুরুষ সকলের একমাত্র আশ্রয়। 
তিনি প্রাকৃতগুণরহিত | যখন যোগেশ্বর মহাদেব ও বিরিঞ্ি 
প্রমুখ €দবতা সকলও তাহার গুণগণের অন্ত পান না। 
তখন কোঁম্ রসঙ্ঞ ব্যক্তি তাহার কথায় তৃপ্তিলাভ করিতে 
(বিভৃঞ্ণ হইতে ) পারেন ! ॥ ১৪ ॥. 



| ৬৬৪ ্রীমন্ভাগবতম্। [১ ক্ষ-৯৮অং। 

তন্নো ভবান্ বৈ ভগবত্প্রধানো 

মহত মৈকান্তপত্ধায়ণন্তয | 
ইরেরুদারং চরিতং বিশুদ্ধং 
শুতীষতাং নে! বিতনোতু বিদ্বন্॥ ১৫ ॥ 

স বৈ মহীভাগবতঃ পরীক্ষিদেযনাপবর্গাখ্যমদস্রবুদ্ধিঃ | 
জ্ঞানেন বৈয়াসকিশব্দিতেন ভেজে খগেন্দ্রধবজপাদমূলম্ ॥১৬। 

তৎ (তন্মাৎ, হে) বিদ্বন্! নঃ (অম্মাকং ) ভগবত্প্রধানঃ ভবান্ বৈ মহত্তমৈকাস্তপরায়ণস্য 

হরেঃ উদ্বারং বিশুদ্ধং চরিতং শুঞ্রধতাং নঃ (অস্মাকং ) বিতনোতু ॥ ১৫ ॥ 

সং বৈ মহাভাগবতঃ অদত্রবুদ্ধিঃ পরীক্ষিৎ খেন বৈয়ানকিশখ্িতেন জ্ঞানেন অপবর্গাখ্যং 

খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলং ভেজে ॥ ১৩৬। 

[ শ্রীধরম্বামী |] 

তন্নোহম্মীকং মধ্যে ভগবান্ প্রধানং সেব্যো ধপ্ত স ভবান্। নঃ শুঞ্রষতাং 
হরেশ্চরিতং বিস্তারয়তু ॥ ১৫ ॥ 

[ চুর্ণিকা।] 
তন্মাৎ হরেরুদারচরিতং শুশ্রষতাং নঃ কথয় ॥ ১৫ ॥ 

পি প্পসসই 

[ প্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী |] 

নোহম্মাকং মধ্যে ভগবান্ প্রধানং সেব্যেো! যশ্ত সঃ ভবান্। নোহম্ীকং 

ওশ্রষতাং সন্বন্ধেন। বিশুদ্ধং মায়াতীতম ॥ ১৫ ॥ 

অতএব, বিদ্বন ! তুমি আমাদিগের মধ্যে পরম ভাগবত; 
আমরাও মহত্ম পুরুষগণের একান্ত আশ্রয় সেই ্রীহরির 
পরম পবিত্র উদার 'চরিত্র শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী 
হইয়াছি; ভুমি অনুগ্রহ পূর্বক সবিস্তাঁরে উহাই কীর্তন 
কর ॥ ১৫॥ ূ 

,মহাভাগবত মহীবুদ্ধি পরীক্ষিৎ, ব্যাসতনয় শুকদেবের 
কথিত যে হরিচরিতসম্বন্ধীয় জ্বানরূপ সাধনের শাহায্যে, 
গরডধ্বজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণোঁপান্ত-প্রাপ্তিস্বরূপ মোক্ষ- 

লাভ করিয়াছিলেন, ॥ ১৬॥ 

$ 

ছিপ পিসি আপ সি তি সির ও পস্িতাস্িত সা ৯৪ 
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ওএস লাস সি আপা সী? 

তন্নঃ পরং পুণ্যমসংবৃতার্থমাখ্যানমত্যদূতযোগনিষ্ঠমৃ। 
আখ্যাহনস্তাচরিতোপপন্নং পাঁরীন্ষিতং ভাগবতাঁভিরামম্॥১৭॥ 

পরং পুণযম্ অত্যডভুতযোগনিষ্ঠম্ অনস্তিরিতোপপন্নং ভাগবতাভিরামং পাশীক্ষিতং তৎ 

আখ্যানং নঃ অসংবৃতার্থং ( ষথা স্যাং তধ।) আখ্যাহি॥ ১৭॥ ...& 
সমপিপিপীসপপসীপ শিপ পপ শশা 

[ শ্রীধরস্বামী।?] 

তচ্চ শুকপরীক্ষিতৎসংবাঁদেন কথয় ইত্যাহুঃ স বা ইঠি দ্বাভ্যাম্। বৈয়াসকিনা 
শব্িতেন কথিতেন যেন জ্ঞানেন জ্ঞাননাধনেন। অপবঞ্গ ইত্যাখ্যা যস্ত ত্। 
খগেন্্রধবঞস্ত হবেঃ পাদমুলং ভেজে ॥ ১৬ ॥ ৮ 

তৎ অসংবৃতার্থং যথা সাং তথা আখ্যাহি। তদেব নির্দিশতি | পরীক্ষিত 
কথিতং পারীক্ষিতষ্। আখ্যানং শীভাগব' তংপুরাণম্। পৰ্জং পুণ্যং সত্বশোধকম্। 

অভ্যছুদ্তে যোগে নিষ্ঠা যসা। অনগুস্যাচরিতৈরুপপন্নং যুক্তম্' অতএব ভাগবতানা- 
মভিরামং প্রিয়ম। এতৈর্বিশেষণৈঃ কন্ধজ্ঞীনতক্তিযোগ প্রকাশ কত্বং দর্শিতম্ ॥ ১৭॥ 

[ চুণিক]। ] 
অপি চ সঃ পরীক্ষিত রাঁজ। শুকৌক্তজ্ঞানেন দেহং ত্যক্তা ভগবৎপদং 

প্রাপ॥১৬॥ 2 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তাঁ | ] 

নন জ্ঞানাদেব মোক্ষ ইতি জ্ঞান'ন তৎফলায় মোক্ষায় চ কথ ন স্পৃহয়- 
থেতি চেদশ্মাকং ভক্তানাং ভগচ্চরিতান্বাদনং জ্ঞানং তৎফলং তগবৎপদরপ্রাণ্থি- 
রেব মোক্ষ ইতি পরীক্ষিদৃষ্ট্যেবাহুঃ | তচ্চরিতং ভর্ধান বিতনোতু যেন স বৈ 
পরীক্ষিৎ খগেন্ুধবজদ্য ভগবতঃ পাদমূলং প্রাপ? নু দ্বাদশস্কন্ধে পরীক্ষিদপ- 
বর্ণং প্রাপেতি প্রসিঞ্চি: সত্যম্। অপবর্ণ ইত্যাথ্য। যস্ত তত্ভক্তৈর্ভগবৎপাঁদ- 
মূলমেবাঁপবর্থ উচ্যতে । বক্ষ্যতে চ পঞ্চমন্কন্ধে-_যথাবর্ণবিধাঁনমপব্রীশ্চ ভবতি 
যোইসৌ ভগবতি ভক্তিযোগ-ইতি। যেন কথভ্ুতেন বৈয়াসকিশব্বিতেন। 
যখৈব ততৎপাঁদমূলমপবর্গশব্দেনোচ্যতে তখৈব তট্টরিতমপি জ্ঞ্নশব্দেন বৈয়া- 
সকিনোচ্যতে । অতো! জ্ঞানেন পরীক্ষিদ্পবর্ণং প্রাপেতি প্রসিদ্ধিরানৃতেত্যর্থঃ। 
এতেন স প্রেত; গতবান্ যথেতি প্রশ্নস্যোত্তরমুক্তম্ ॥ ১৬ ॥ 

সেই অত্যদ্ভুততক্তিযোগনিষ্ঠ, অন্ত ভগবানের লীলা- 
বর্ণন-সমস্বিত, ভক্তজনপ্রিয়, পরীক্ষিতের নিকট কথিত সর্ভু 
শোধক,'পরম পবিত্র আখ্যান প্রীমদ্ভাগবত আমাদিগ্ের 
নিকট সুস্পষ্ট ভাবে কীর্তন কর ॥ ১৭॥ " .. 
০ ড55227522 নি ৬১ ৮ 1 

নি 



৬৬৬ জ্ীমন্ডভাগবতম্ । ১ ক্কং--১৮ অং। 
$ 

পাটির কিট রি সস সিল ২০ ৫৯ সিপিবি পি কত ০ জিকির ৯ সা ০ ৬৬ পোপ চটি লালন পাস ঠা সত ৯৮2 সর কা ছিলি জাস্ট বাসা সিসি ল স্টিল উদ রেসি তি ৪ সির না উপ ক টিজার 

মৃত উবাচ। 
অহো। বয়ং জন্মভূতোহদ্য হান্ম বৃদ্ধ্যানুবৃত্যাপি বিলোমজাতাঃ। 

দৌন্ুল্যমাধিং বিধুনোঁতি শীত্্রং মহতমাঁনামভিধানযোগঃ ॥১৮। 
অহে!! বিলোমজাতাঃ অপি বয়ম্ অদা বৃদ্ধানুবৃত্তা! জন্মভূতঃ আস্ম হ। মহতমানাম্ 

অভিধানযোগঃ দৌ্ুল্যম্ আধিং (চ) শাস্রং বিখুনোতি 1 ১৮॥ 

[শীধরস্বামী।] 

শ্রীভাগবতব্যাখ্যানে লব্বপ্রসঙ্গং মহতামাদরপাত্রমাত্মানং শ্রীঘতে দ্বাত্যাম্। 
অহে৷ অত্যাশ্চর্য্যে। হ ইতি হর্ষে। বয়মিতি বহুবচনং শ্লাঘায়াম্। বি.লামজাতা' 
অপি অদ্য জন্মভৃতঃ সফলজন্মানঃ আম্ম 'জাতাঃ বৃদ্ধানামনুবৃত্তা আদরেণ। 
জ্ঞানবুদ্ধঃ শুকস্তদ্য সেবয়া ইতি বা । যতো দুল্লত্বং তন্গিমিত্তমাধিঞ্চ মনংপীড়াম্। 
মহত্তমানামভিধানযোগঃ লৌকিকোহপি সংভাষণলক্ষণসন্বন্ধঃ | বিধুনোতি অপ- 
নয়তি ॥ ১৮ ॥ 

[ চুণিক11] 
তন্ত রাজ্ঞঃ পুণ্যং ভগবৎকথাশ্রয়ম আখ্যানং কথয় ॥ ১৭ 

€ [ শ্ীজীবগোস্বামী | ] 

তন্নঃ পরমিত্যত্র অবাস্তরতাঁৎ্পধ্যেণ ধর্জ্ঞানপ্রকাশকত্বেপি মুখ্য তাঁৎ- 
পর্য্যেণ ভক্তেরেব প্রকাশকত্বমাহ ভাগবতাভিরামমিতি । অত এতৎ্ প্রাগুক্তং 
স বৈ মহাভাগবত ইত্যাঁদি। যদ্বা পরং পুণ্যং পরমশোধকং যতো হত্যস্ুতযোগো 
ভক্তিষোগস্তনিষ্ঠমিত্যাদি ॥ ১৭ ॥ 

পেশ 

| শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 

অসংবৃতার্থং থা স্যাঁৎ তথাখ্যাহি। অত্যভূতে যৌগে ভক্তৌ নিষ্ঠা যস্য। 
, আখ্যানং শ্রীভাগবতম্। যতে! ভাগবতানাং ভক্তানাম্ অভিরামং প্রিয়ং পারী- 
ক্ষিতং পরীক্ষিতে কথিতম্ ॥১৭ ॥ 
০০০০০০৭০১০০ 

সৃত বলিলেন, অহ! ! কি আনন্দের বিষয় ! এই বৃদ্ধ 
খষিগণের আদরণীয় হইয়া অদ্য আমর। কৃতীর্থ হইলাম ;_- 
বিলোমজাত হইয়া আজি আমাদিগের জন্ম সফল বোঁধ 
করিলাম । মহ্তমগণের সহিত লৌকিক আঁলাঁপাছি সন্ব- 
দ্ষেরও অত্যাশ্চর্ধ্য প্রভাব ! উহ! দৌক্ষুল্য (নীচজন্ম ) ও 
তজ্জন্য মনোব্যথ। উভয়কেই আশু বিনষ্ট করে ॥ ১৮ ॥ 
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০৪০ শ্রীমস্তাগ্রবতমূ। 
০০০ ক্র সপ টি পাটি এসি জমি পিসি লিলি বাসটি এসি পাম্পি লিসা তে 5 রসি লি মি পি সি শি পাস বস্তি পা পাস পি 

কুতঃ পুনগূণিতো নাম তম্ত মহভমৈকান্তপরায়ণস্ত |. 

নর ভগবাননস্তেো মহ্দ্গুণত্বাদ্যমনস্তমাহুঃ ॥ ১৯ 
অনন্তশক্তিঃ যঃ ভগবান্ অনন্তঃ, মহদ্গুণত্বাৎ যম্ অনন্তম আহঃ, না 

তস্য নাম গৃণতঃ কুতঃ (কিং) পুনঃ ( বক্তব্যম্) ॥ ১৯ 
টি 

[ শ্ীধর্গামী $] পূ 

কুতঃ গুনঃ কিং পুনর্ক্তব্যং তপ্যানস্তম্য নাম গৃঁণতঃ পুংসে' মহত্বমানামভি- 
ধানযোগো দৌছুল্যং বিধুনোতীতি  যদ্ধা নাম শণত" কুতঃ পুনঃ দৌছুল্যমিতি। 
যদ্া গুণতঃ পুংসস্তপ্ত নাম দৌ্কুল্যং বিধুনোতীতি কিং বক্তব্যমিতি কৈ শুত্যমে- 
বাহ। অনস্তাঃ শক্তয়ে৷ যস্য। শ্বতোহপ্যনস্তঃ | কিঞ্চ মহহস্ু গুণা যম্য স মহদ্- 
গুণঃ তপস্য ভাবস্তত্বম্। তন্মাৎ যং গুণতোহ্প্যনস্তমাছ? ॥ ১৯ 

শি স্পা পপ সা টি 

চুণিকা। ] 

সত উবাঁচ। হে শৌনক যুক্মৎ্খাঁদসেবয়া বয়ং বিলোমজা অপি ধন্তাঁঃ স্ম 

যতঃ সাধুনাং নামযৌগঃ লৌকিকোহপি ভাঁষণন্ধপঃ সন্বন্ধঃ দুক্ুত্বনিমিত্তাং মনঃ- 
পীড়ামপনয়তি ৷ অহে। পুনঃ অনন্তদ্য নাম গৃণতঃ পুংসঃ দৌঙ্কুল্যম অপনয়তীতি 
কিং বক্তব্যম্ ॥ ১৮ | ১৯ | 

২িশশাশহ পাশ টিপি শা সপ শিস 

[প্রলীবগোস্বামী। ] 75 
তাদৃশরনদর্ধীন্ প্রতি স্বয়ং ভাদৃশমহাপুরাণমুপদেষ্টং সন্ুচ-স্তত্র তন্মহিমান- 

মেবালম্বতে অহো! ইতি যুগ্নকেন। বি-লামজাতা অপি বয়মটদ্যেব* জন্মভৃতঃ 
উত্তমজন্মাস্তরং লব্ববস্ত আ'্ম দ্বিজত্ববৎ। কথং বুদ্ধানাং মহতমানাং ভবতামনু- 
বৃত্তযা এতন্মহাপুরাণ কথন প্রবর্তনাত্বকেনাঙ্গীকারেণ। যদ্বা কেন কদ! বুদ্ধানাং 
শ্রীগুকদেবাদীনাং ভবতাং যাশ্ুবৃত্তিরন্থ্গতিস্তয়। ছেতুন। | অদ্য অশ্মিন্নেব তাঁশ- 
ভবদক্গীকারসময়ে ৷ বিলোমজত্বা গুবৃতৌ তত্রাযোগ্যত্বাদিতি ভাঁবঃ। তত্র কৈমৃত্যং 

__ যে মহ্ভমগণের সহিত লৌকিক আলাপেও তাঁদৃশ উপ- 
কাঁর লাভ হয়, তাহাদিগের একান্ত সাশ্রয় ভগরানের স্বীয় 
নাম কীর্তন করিলে যে এঁ সকল উপকার অনায়াসেই সিদ্ধ 
হইতে পাঁরে, সে বিষয়ে আর কি বলিব! যিনি স্বয়ং অনন্ত; 
ধাহার শক্তি অনন্ত; মহৎ বস্ত সকলে" ষাঁহার গুণের বিদ্য- 
মানত! প্রযুক্ত ঘিনি গুণেও অনন্ত ; যিনি এইরূপে 'অনন্তু 
বলিয়াই' কীন্ভতিত হইয়! থাকেন, তাহার নামের বা তদীয় 
ভক্তের প্রভাব অনন্ত ন। হইবে কেন ! ॥ ১৯ ॥ দু 



ৃ ৬৬৮ শ্রীমদ্তাগবতমূ ] [১ স্কংশ১৮ অহ। 

৯০০০ বিল সপ্ত সা সী সিন্স রর সি উনি রি আপিন লিনা 

'এতাবতাঁলং নন্ু সুচিতেন 
গুণৈরসাম্যানতিশায়নস্ত | 
হিত্বেতরান্ প্রার্থয়তো। বিভূতি- 
স্তাজ্বিরেণুং জুষতেইনভীপ্নোঃ ॥ ২০ ॥ 

ননু প্রার্থয়ত: ইতরান্ হিত্ব। বিভুতি: ( মহালক্মী;) অনভীগ্লোঃ যদ্য অজ্বি রেণু জুষতে 
ওগৈঃ অসাম্যানতিশায়নস্য (তদ্য ) এতাবতা হুচিতেন অলম্ ॥ ২০ ॥ 

শা সিট সি 

| [ শ্ীজীবগোস্বামী |] 

মহত্তমানামভিধানযোগেো। নামশ্রবণমপি' দৌক্চুল্যং তদাধিঞ্চ বিধুনোতীতি। 
তদেবং সতি তপ্য মহত্মমাভিধানযোগবতঃ পুনর্মহত্তমানামেকান্তপরায়ণন্ত 
গাঢ়তৎ্পরস্ত সতঃ। অতএব গৃণতঃ তেষাঁ€ মহত্তমানাং নাম কীর্তয়তঃ পুংসঃ 
কীন্তিতং নাম কর্তৃ দৌ্ুল্যাদ্িকং বিধুনোতীতি কুতঃ পুনর্কক্তব্যং সুতরামেৰ 
তৎ স্যার্দিতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ যে। ভগবাননন্তব্বরূপস্তথানস্তশত্তিশ্চ স্তাঁৎ 
তমপি ঘং মহত্স্থ অভিব্যক্তা গুণা যন্ত তাদৃশত্বাদেব হেতোরনস্তমাছঃ তত্তয়া 
বদস্তি সর্ধ্বে তেষু যদি তদ্গুণা নাভিব্যক্তা' অভবিষ্যন্ তদ1! ভদজ্ঞানাৎ তমপি 
তথ নাবদিষ্যন্নিত্যর্থর্। পূর্ব্বেণ যচ্ছব্দেন তচ্ছনব্ো৷ লভ্যতে ৷ পরেণ তু প্রসিদ্ধঃ 
ুচ্যতে। তন্মাত্তাদূশগুণানাং ভবদ্ধিধানামেব প্রভাবোহয়ং যদ্বয়মপ্যত্র যোগ্য 
জাত।'ইতি ভাঁবঃ। যেষাং সংন্মরণাঁৎ পুংসামিত্যাদিবৎ । অত্র প্রস্ততস্ত বুদ্ধানু- 
বৃত্তিমহিম্নউপক্রান্তত্বেনৌপসংহারেহন্তমহিমপরত্বে বাক্যভেদঃ স্তাদিতি নান্তথ 
ব্যাখ্যাতম্। নিজযোগ্যতাস্তরসচনে ধাষ্ট্যং স্তাদিতি চ॥ ১৮ ॥ ১৯ | 

রর | শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তা ।] 
_ শ্রীভাগবতাখ্যানে খধিভির্দত্তষোগ্যত্তাকমাত্মানমভিনন্দতি। বিলোমজ। 
নিন্দা অপি অদ্য;জন্মভূতঃ সফলজন্মানঃ আম্ম জাতাঁঃ। হু স্পষ্টম্। বৃদ্ধানাং 

জ্ঞানবৃদ্ধানাং জ্ঞানবৃদ্ধস্য শুকস্য বা অন্ুবৃভ্যা। যতো দুষত্বং তগ্নিমিত্তমাধিং চ 
মনঃগীড়াং মহমানামভিধাবযোগঃ লৌকিকোহপি সংভাষণলক্ষণমন্থন্ধঃ বিধু- 
নোতি। কুতঃ পুনঃ কিং পুনঃ বক্তব্যং গৃণতঃ কীর্তয়তঃ পুংসঃ নাম কর্তৃ 

দৌফুল্যং বিধুনোতি। নন্ু দৌহুল্যারস্তকং পাপং প্রারন্ধমেৰ তস্ত নাশং বিন! 
কথং দৌছুল্যধূননং প্রারন্বস্্ তু ভোগেনৈব নাশ ইতি প্রলিছ্ধেঃ নামতঃ কথং 
খও্য়ত্বিত্যত আহ্। যে! ভগবাননন্তশক্কিরিতি | শক্তীনামানস্ত্যাত্তক্তপ্রারন- 
শ[শিন্যপি কাঁচিৎ তস্য শক্তিরস্তেবেতি ভাবঃ। তথাচ মহন স্বতক্রেষু গুণ 

যস্য স মহদ্গুণত্তস্য ভাবস্তত্বম্। তন্মাদ্যমনস্তমাহুরিতি। তেন তপ্তক্তেষু তদীয়- 
. গুণসংক্রমাৎ তন্সিশ্লিব তন্তুক্তেহপি প্রারদ্ধং ন তিষ্ঠতি ॥ ১৮ ॥ ১৯॥ & 

শালা পিল অসি জবর পান সি সস সপ সর পপ সর শর শি সিসি স্পা উল পা সা সি পা পপ পাকা খ্রি জিপি সিসি? ১৪ 

। রঃ নি টি ৬৫ 

সী লী পিসির 



হল হননি শ্রীমস্ভাগবতমৃ। ৬৬৯ 

[ প্রীধরস্বামী।] 

এতৎ প্রপঞ্চয়তি এতাঁবতেতি ত্রিভিঃ। ত্য যদ্দসাম্যং অনভিশাহনঞ্চ 
গুণৈস্তংসাম্যং তদাধিক্যং চান্স নলান্তীত্যর্থস্য জ্ঞানায় এতাঁবতা স্থচিতেন 
অলং পর্য্যাপ্তম্। কন্তদ্বক্তুং বিস্তরতঃ শরুোতি । তদেবাহ। ইতরান্ খ্রহ্গা'দীন্ 
্রার্থয়মানান্ হিত্বা বিভূতিঃ প্রীঃ অনভীগ্লোরপি যস্যাজ্বি রেণুং সেবত ইতি ॥২০। শা 

পবা 

ডি 

[ চর্ণিক1।] 

কিঞ্চ ব্রন্মাদীন্ হিত্ব! লক্ষ্মীঃ যংপাদরেণুং (সবতে এবভ্ভতস্য ত্গবত এতা- 

বত৷ মাহাত্ম্যস্থচনেনালম্ ॥ ২০ ॥ 

ত্ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 

অথ তশ্তাঁনস্তগুণত্বং দর্শয়তি এতাবতেতি | অসামাশ্চাসাবনতিশায়নশ্চেতি | 
গুণৈরসাম্যাধিক্যস্ত তশ্ত এতাবতা বিস্তৃতেন মীহ'স্্যস্থচনেন অলং ন প্রয়োজন- 
মন্ডীত্যর্থঃ। তদেব যোজয়তি হিত্বেতি | বিভূতিরর্বহিরঙ্গসম্পত্তিরূপ)। ষন্ত ্বরূপ- 
শক্ত্যাদিভিঃ সম্পন্নস্য ॥ ২০ ॥ ঙ. 

[ শ্রীবিশ্বনাথ/ ক্রবত্তীঁ। ] টি 

*নন্নু কে তে গুণীস্তত্র তাঁন্ বজুং কঃ সমর্থঃ কিন্তু এতাঁবতা হুচিতেনালং 
যদ্গুণৈরসামাং ন অতিশায়নং যস্ত তত্তেতি যস্ত সম এব নাস্তি অধিকঃ কুতো 
ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। এবন্ুতন্ত যন্তানভীগ্সোরপি অজ্বিরেণুং বিভূতিলগ্দীঃ সর্ধব- 
গুণপূর্ণমন্বিষ্যস্তী জুষতে সেবতে ইতরান্ ত্রহ্ধাদীন্ প্রার্থয়মানানপি ত্যক্তা ॥২০।, 

তাঁহার গুণ সবিস্তারে বর্ণনা করিতে কে সঙর্থ ! তাহ! 
হইতে অধিক গুণ বা তাহার সমান গুণ আর কুত্রাপি দুষ্ট 
হয় না, তাহার এই যে অসাধারণ গুণ, এইমাত্র বলিলেই 
যথেষউ সূচিত হইল যে,ফাহার গুণে ঈমারুষ্ট হইয়া স্বয়ং : 
লক্ষ্মী, ব্রহ্মাদি দেবতা৷ সকল প্রার্থনা করিলেও তাহাদিগকে... 
পরিত্যাগ পূর্ববক, যিনি প্রার্থনা না! করিলেও, স্বতঃপ্রবৃত্ত | 
হইয়াই 'ষাহার চরণরেণু সেবা! করিয়া থাকেন ॥'২০ ॥ 

জি ৮ 



৬৭« শ্রীমস্ভাগবতমৃ। [১ স্কং-১৮ অং। 

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং 
জগদ্িরিঞ্চোপহৃতাহ্ণাস্তঃ | 

সেশং পুনাত্যন্যতমৈ মুকুন্দাৎ 

কো নাম লোকে ভগবৎপদার্ঘঃ॥ ২১॥ 
অথ লারা অপি বিরিফোপহতারশান্তঃ সেশং জগৎ পুনাতি লোকে মুকুন্দাৎ 

অন্যতমঃ কঃ নাম ভগবৎপদার্থঃ॥ ২১॥ 

€ 

অথেত্যর্থাস্তরে । যদ্য পাদনখাবস্থষ্টং'নিঃস্ঘতমপি বিরিঞ্চেনোপহৃতং সম 
পিত্ অর্হণাস্তঃ অর্থ্যোদকম্ ঈশসহিতং জগত পুনাতি। বিরিঞ্টোপহৃতং সেশ- 
মিতি চ তয়োরপুযুপাসকত্বমুক্তম। তম্মানুকুন্মব্যতিরিক্তঃ কো নাম ভগবৎপদ্- 
স্তার্থ; সর্বেশ্বরঃ সম এবেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ 

[ চণিকা। ] 
অথাঁপি যৎপাদান্ুষ্ঠ নির্খতং গঙ্গারপং জলং সেশং জগৎ পুনাতি তল্মাদ্- 

ভগবতঃ কে। নাম ৫নাকে শ্রেষ্ঠোহস্তি ॥ ২১ ॥ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী 1] 

তস্য চানস্তগুণস্য মহৎস্বভিব্যক্তত্বং দর্শয়তি অথেতি। সেশং পুনাতীত্যত্রেশ- 
স্যাপি পবিত্রীকরণমখণ্ডতমোগুণাধিষ্ঠীনত্বেপি তদাবেশখগ্ডনং জ্ঞেয়ম্ ॥ ২২ ॥ 

»[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা |] 

অথ ইত্যর্থান্তরে। যৎপাদনখাবস্থষ্টং নিঃস্যতমপি বিরিঞ্জেনোপহতং সমর্পিত- 
“মর্থণাস্তঃ অর্থ্যোদকম্ ঈশে! মহাদেবনস্তৎসহিতং সর্ধং জগৎ পুনাঁতি তন্মান্মুকুন্ৰ- 

' ব্যতিরিক্তঃ কো নাম ভগবৎপদন্তার্থঃ সর্কেশ্বরঃ স এবেত্যর্থঃ। এবঞ্চ জগতি 
সর্বোৎকৃষ্ট! লুক্ষী-ব্রদ্-শিবা,এব তৎপদং সেবমানান্তস্ত মহোতৎকর্ষং সুচয়স্তীতি 
বাক্যার্থঃ ॥ ২১ ॥ 

আরও, ধাহার পদনখ-বিনিঃস্থত সলিল (গঙ্গ) বিরিঞ্ি 
কর্তৃক অর্ধ্যস্বরূপে 'প্রদত্ত হইয়! মহাদেবের সহিত নিখিল 
জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, সেই মুকুন্দ ভিন্ন অন্য রি কেহ 
ভগবতপদের অর্থ হইতে পারেন! ভগবৎ-পদ" একমাত্র 
তাহাকেই যোঁধ করায় ;_তিনিই সর্বেশ্বর | ২১॥ 

ক 

বাসি ব্যাস 

লগা 
১ 



১ স্বং--১৮ অং।] আমন্ভাগবতমৃ। ৬৭১ 

পোস্টাল সপ দিসি পোস্মি পাত সিসি সি 

৬ পা পি 

০ 

যত্রানুরক্তাঁঃ সহসৈব ধীর! ব্যপোহ দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়মূ। 
ব্রজন্তি তৎ পারমহংস্যমন্ত্যং যন্থিক্নহিংসোপশমঃ স্বধর্মি।২২। 

অহং হি পৃষ্টোহর্য্যমণো। ভবস্তি- 
রাঁচক্ষ আত্মাবগমৌোহ্ত্র যাঁবান্। 

নভঃ পতস্ত্যাত্বস্মং পতত্রিণ- 
স্তথ। সমং বিষুগতিং বিপশ্চিতঃ ॥ ২৩॥ 

ধীরাঃ হত্র অন্থুরক্তাঃ (সম্তঃ) সহসা এব দেহাদিযু উঢ়ং নঙ্গং ব্যাপো হা, সিন আইংসোপ' 
শমঃ স্বধন্মঃ, তৎ অন্ত্যং পারমহংসাং ব্রজস্তি ॥ ২২ ॥ 

(হে) অধ্যমণঃ ! অহং হি ভবস্তিঃ পুষ্ট ; অত্র যাবান্ আত্মাবগমঃ আচক্ষে ; পতত্রিণঃ 
(যথ! ) আত্মসমং নভঃ পত্তস্তি, তথা বিপশ্চিঃ বিষ্গতিং সনং (স্বমত্যনুপং বদস্তি ) ॥২৩| 
পপ ক পপপলাপপাশিা আপ প+৮৮১৮০-০ ২ শিট তি কিল পপি | | জপ পপপপপপাসপ।পাল পপপশ পা পাপ 

[শ্রীধরস্বামী |] 

ধীরাঁঃ সম্তঃ। উঢ়ং বৃতম্। অন্ত্যং পরমকাষ্ঠাপন্নম্। তদাহ যন্সিন্নহিংসা 
উপশমশ্চ স্বাভাবিকো। ধর্ম; ॥ ২২ ॥ 

পপ 

| চুধিক11] রী 
কিঞ্চ যত্র ঈশ্বরে প্রীতিং কৃুর্বন্তঃ পুরুষাঃ দেহাদিযু সঙ্গং হিত্বা পরং পদং 

যাস্তি ॥ ২২ ॥ 5 

টি ( শ্রীজীবগো শামী । ] 
তন্মাৎ তমেব ভজেদ্দিত্যতিপ্রেত্যাহ যত্রেতি। অস্ত্যং পারমহংস্যং ভাঁগবত্তৃ- 

পরমহংসত্বং_মুক্তানামপি সিদ্ধানাঁং নারায়ণপরায়ণঃ। স্হুর্লতঃ প্রশাস্তাত্ব। 

কোটিঘপি মহামুনে ইত্যুক্তেঃ। যন্মিন্ যদর্থমূ। অহিংসয়। মাৎসর্ধযাদিরাহিত্যেন: 
উপশমে। ভগবনিষ্ঠা বিধীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ভী।] & 5 

তথ! দৃশ্তমাঁনা৷ মনীষিণোহপ্যত্রার্থে প্রমাণমিত্যাহ যত্রেতি। উঢ়ং ধৃতম্। 
অন্ত্যং পরমকাষ্ঠাপন্নম্। যশ্মিন ব্রজনে ॥-.২২ ॥ 

দেহাঁদ্ির অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক সেই পরমকাষ্ঠীপন্ন 
' পারমহংস্ত আশ্রম প্রাপ্ত হয়েন, অহিংসা ও শান্তিই যে 
' পরমহংসসন্বন্ধীয় আশ্রমের স্বাভাবিক ধর্ম ॥ ২২॥ 

স্পাইসি পি পিন এ ৫ শট শি আত লি 

আরও, ধীর ব্যক্তি সকুল ধীহাতেই অনুরক্ত হইয়। সহস। | 



সেক পেটা কাস সস রসি উদ সা লি ৬ 

একদা ধনুরুদ্যম্য বিচরন্ সুগয়ীং বনে । 

মুগাননুগতঃ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতস্তৃষিতো ভূশমূ ॥ ২৪ ॥ 
. একদা ( পরীক্ষিৎ) ধনুঃ উদ্যাম্য বনে মৃগয়াং বিচরম্ মৃগান্ অনুগতঃ তৃশং শ্রান্তঃ ফুধিতঃ 

ভূষিত ॥ ২৪ ॥ ৃ 

[জ্ীধরস্বীমী |] 

এবং হ্বভাগামভিনন্থ্য পারীক্ষিতোপাখ্যানং বক্তমাহ অহং হীতি। অর্ধা- 
মণঃ হে হুর্ধ্যাঃ ত্রয়ীমূর্তয়ঃ অত্র যাবানাত্বাবগমঃ যম জ্ঞানং তাবৎ আচক্ষে 
প্রবক্ষ্যামি | তথাহি যথ। পক্ষিণে। নভঃ আত্মসমং ন্বশক্তযন্বরূপমেবোৎপতস্তি ন 
কতন্নং তথা বিপশ্চিতোইপি বিষ্ঞোর্থতিং লীলাং সমং সমত্যন্ুরূপমেব বাস্তী- 
ত্যর্থঃ ॥ ২৩॥ ২৪ ॥ 

প ্দঘাততয। (১৯৯ 

; 

ৃ 
্ 

[ চুণিক।] 
হে খষয়ঃ ভবত্তিঃ পৃষ্টোহহং যথামতি আখ্যানং প্রবক্ষ্যামি:যথা পক্ষিণঃ 

স্বশক্তান্থরূপং নতঃ গচ্ছস্তি ন সর্বং তথা বিদ্বাংসোহপি যথামতি বিষ্ণুলীলাং 
বাস্তি॥২৩॥  ॥ 

ইত্যুত্ডাখ্যানমাহ__অথ একদ! পরীক্ষিৎ মৃগয়াং কর্তৃং বনে গতঃ তত্র 
মুগাঁননুগতঃ মন্ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতঃ তৃষিতঃ ॥ ২৪ ॥ 

শিস সি অত পা টিপ ৯পাস্িাস্পিসম্এর সিসি লা সি সানি 

[ শ্রীজীবগোশ্বামী |] 

নন্থনন্ত গুণস্য তস্য কথং গুণগণনে প্রবৃত্বোৎসি তত্রাহ অহং হীতি ॥ ২৩॥ 

[ শ্রবিশ্বনাথচক্রবর্তী 1 ] 
এবং শ্বভাগ্যমভিনন্দ্য পারীক্ষিতোপাখ্যানং বক্তুমাহ । অধ্যমণঃ হে 

ু্ষযান্ততুল্যন্য়ী ূ র্তযঃ অত্র যাবানাত্মাবগমঃ মম ভ্ঞানং তাবদাচক্ষে প্রবন্ষ্যামি। 
যথা পক্ষিণঃ আত্মসমং দ্বশক্ত্যন্ুরূপমেব নভ উৎপতত্তি ন তু কৃৎন্নং তথা 
বিপশ্চিতোইংপি বিষ্ঠোর্থতিং লীলাং সমং স্বমত্যনুরূপমের ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ 

. সুর্ধ্যদদ্ৃশতেজঃসম্পন্ন মহধিগণ! আপনার! আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; এ বিষয়ে আমার যতদূর জ্ঞান, তত- 

(,দূরই বলিব। পক্ষিগণ যেরূপ নিজ শক্তির অনুরূপই আঁকাশে 
_ উতৎপতিত হয়, পণ্ডিতগণও তন্দ্রপ স্বস্ব বুদ্ধির 'অনুরূপই 

ভগবানবিষ্কুর লীল! কীর্তন করিয়া থাকেন ॥ ২৩॥ 



১৯৮] আমন্তাগবতসূ। ৬৭৩, 
চা জপ অব ৬০১ বলা পাত দামি সী সালাত পির ই ২৩ বিন সা উল সাতে ন্া ০ 

জলাশয়মচক্ষাণঃ প্রবিবেশ তমাশ্রমমূ ৷ 

দরদর্শ মুনিমালীনং শাস্তং মীলিতলোচনম্ ॥ ২৫ ॥ 

প্রতিরুদ্ধেক্ড্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধিমুপাঁরতম্। 

স্থানত্রয়াৎ প্রং প্রাণ্ডং ব্রহ্মভূতমবিক্রিয়ম্ ॥ ২৬৭ 
জলাশয়ম্ অচক্ষাণঃ তম্*আশ্রমম্ প্রববেশ ।* (তত্র) আলীনং শীস্তং মীছি, তলোঁচন 

[নিং দদর্শ ॥ ২৫। $ 

প্রতিরুদ্ধেন্টরিয়প্রাণমনোবুদ্ধিম্ উপারতং হামররাৎ পরং প্রাপ্তংব্রহ্মভূতম্ অবিক্রিয়ম্ ৪২৬। 
১ 

অচক্ষাণঃ অপশ্ন্। তং প্রসিদামাশ্র মম্। তম্মিন মুনিং শমীকম্ ॥ ২৫ ॥ 

[চুর্মিকা |] 
জলাশয়পশ্যন্ খষ্যাশ্রমং ৭ । তত্র মীলিতাক্ষম্। ২৫। 

[শীজীবগোন্বামী ' ] 

অথ শ্রীভগবানেব স্বপার্খং নেতুং ব্রহ্মশাপদ্বারা তং বিরক্তং সম্পাদিতবান্। 
তত্র চ শ্রীমদ্ভাগবতং প্রকাশিতবানিতি বক্ুং তচ্চঞজিতাত্তরমাহ একদেতা- 
দিনা ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬॥২৭॥ 

| [ শ্রীবিশ্ব.[থচক্রবত্তাঁ |: 
অচক্ষাঁণোহপশ্বন ॥ ২৫ ॥ 

একদ]। রাঁজ। পরীক্ষিৎ শরাসনেন্শর সন্ধান করিয়। মৃগন্ার্থ 
অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন । তিনি পলায়ন-পরায়ণ মুগ 
সমূহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে হইতে অত্যন্ত পরি- 
রাত, ক্ষুধিত ও তৃষ্কর্তি হইয়া ॥ ২৪। এ 

নিকটে জলাশয়ের অদর্শনে উহা'রই অনুসন্ধান করিতে 
করিতে শমীক মুনির প্রসিদ্ধ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। এ 
স্থানে উপস্থিত হইয়! দেখিলেন, মুনিপ্প্রশান্তভাবে নিমীলিত- 
লোচনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন ॥ ২৫ ॥ * 

তাহার ইন্ড্রিয়-নিকর, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি স্বস্ব' বিষয় 
্ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়াছিল। অতএব তিনি উপারত, 3. 

গী 

লি জা 

সস লস রসটা 

৮৫ 



৬৭৪ প্রীমভ্ভাগবতম্। .. [১ স্ব--১৮ অং) 
পপ পক পল কিরে ২ ইভা সপ খত উনি সি হ পন লাখ আছর সজল লিল খপ ছ লা ০৯৩ ৯ পিল সিপিএ পা পাল ৯লেট ছটা ৪ লালা ৯ পিঠ সপ সিনা রাস্তা লা সি পিঠ সিএ ছিল সি 

বিপ্রকীর্ণ জটাচ্ছম্ং রৌরবেণাজিনেন চ। 
বিশুষ্যত্তানুরুদকং তথাঁভূতমযাচত ॥ ২৭ ॥ 

অলব্ধতৃণভূম্যাদিরসম্প্রীপ্তার্ঘসুনৃতঃ | 
অকজ্ঞাতমিবাত্বানং মন্বামানশ্চ,কোপ হ॥ ২৮॥ 

7 বিশুষ্যতালুঃ (সঃ পরীক্ষিৎ) বিপ্রকীর্ণজটাচ্ছন্রং রৌরবেগ অজিনেন চ (আচ্ছন্নং) 

তথাতৃতং ( তং মুনিম) উদকম্ অযাচিত ॥২৭ ॥ - 

অলন্ধতৃণভূম্যাদিঃ অসংপ্রাপ্তার্যন্নৃতঃ (সঃ) আত্মানম্ অবজ্ঞীতম্ ইব মগ্মানঃ চুকোপ 

হ্॥ ৮ 
০ অধ সত সিল ভপীস্টি সিসি সিসি এপি শি 

তি ১ রিটন 

[ শ্রীধরন্বামী । ] 

প্রতিরুদ্ধাঃ প্রত্যান্বতাঁঃ ইন্জিয়াদয়ো যেন ; অতএব উপারতং। স্থানত্রয়াঁৎ 
জাগ্রদাদিলক্ষণাৎ্ পরং তুরীয়ং পদং প্রাপ্তম। অতএব ব্রন্মভূতত্বাৎ অবি- 
ক্রিয়ম্ ॥ ২৬ ॥ 

বিগ্রকীর্ণাভির্জটাভিরাচ্ছন্নম্। রুরুঃ মূগবিশেষঃ তস্ত চন্ণ। চাচ্ছন্নম্। বিশে- 
ষেণ শুষ্যৎ পরার যন্ত সঃ। তগাভূতং মুনিম ॥২৭॥. 

০ ও শি পিএ াশিশাতপিপাপিপিত পি স্পস্ট 

| চুণিকা । ৰ 
সমাধে স্থিত রুরুচরদর্ণা আচ্ছন্ন সি মুনিং দৃষ্টা উদকমযাচত ॥২৬॥২৭॥ । 

[ শ্রীবিশ্বন।থচক্রবস্তা | ] 
মুনিং শনীকম্ ৷ স্থানত্রয়াৎ জাগ্রত্ম্বপ্ননযুপ্তিতঃ পরং তুীয়ং সমাধিং 

প্রাপ্তন অতএব ব্রহ্মভূতম্ ॥ ২৬॥ 
রুকমূগবিশেষস্তন্ত চর্মণা চ আচ্ছন্নম্ ॥ ২৭ ॥ 

জীগ্রদাদি স্থানত্রয়ের পরবর্তী তুরীয় পদ প্রাপ্তিতে ব্রহ্মভূত 
হইয়া নিধিকার অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ২৬ ॥ 

তীহার কুলেবর বিকীর্ণ জটাভারে ও রুরু নামক মুগচর্টে 
আচ্ছন্ন। রাজ! পরীক্ষিৎ পিপাসাঁয় নিতান্ত শুক্বতালু হুইয়া 
তদবস্থ মুনির নিকট গমন পুর্ববক জল প্রার্থন! করিলেন ॥২৭॥ 

. মুনি সমাধিস্থ ; স্ৃতরাং রাজার আগমন পর্য্যন্ত জানিতে 
পারিলেন না । কিন্ত রাজ! মোহবশত, মনে করিলেন, আমি 
অতিথি, ইহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ইনি 
আমাকে ভূমি (উপবেশন-স্থান ), ভৃণাসন ও অর্ধ্যাদি প্রদান 

লে সা ছি, জিপ তি পক সি গত ৬ তাত ০০ ভা জি 



ইত পিএস প্রলাপ "ইসা গা আতা বালক বালি তে অপ থাড আর উর 

বৃ ৯ স্ক--১৮ অং।] ্্ীমস্তাগবতম্ ৬৭৫ 
/ 

অভূতপূর্ববঃ সহসা ক্ষুতৃড়্ভ্যামদ্দিতাত্মনঃ। 
্রান্মণং প্রত্যতূদ্ত্রন্মন্ মসরো মন্ত্যুরেব চ ॥২৯॥ 
স তু ব্রন্মখষেরংসে গতাম্থমুরগং রুষা। 

বিনিগচ্ছিন্ ধনুক্ষোট্যা নিধায় পুরমাঁগতঃ ॥ ৩০ ॥ ০. 
(হে) ব্রঙ্গন্! মুতৃড়ৃভ্যাম্ অন্দিতী আমন ( তস্য ১ সহ! ব্রাঙ্মণং প্রতি অভূতপূর্ব” মৎসর.,' 

মন্ুঃ এব 5 অভুং ॥ ২৯॥ 

সঃ তু বিনির্চ্ছন্ রুষা ব্রদ্মধষেঃ নি গ-হম্ উরগং ধনুক্ষোট)| নিধায় পুরম্ 
আগত? ॥ ৩০" 
উজ রি 

পি লা পো রি ছি এছ রিল লি এসি লী ঠাস, 

ন্ট 
সি শি লি 

[শরীধরব্থামী। রিতির 

ন লং তৃণংণাঁসনং ভূমিরুপৃত্ে বশস্থানঞ্চ যেন সঃ। নসংপ্রাপ্তোহর্ঘ্যঃ সনৃতং 

প্রিয়বচনং চ যেন সঃ ২৮ ॥ | 
মত্সরঃ তছুৎকর্ষানহনম্ ॥ ২৯ ॥ 

[ ছণিকা।] 
ততঃ অপ্রাপ্তসৎকারঃ রাজা আত্মানমবজ্ঞাতমিব মত্বা মৎসরযুতঃ সন্ 

চুকোপ ॥ ২৮ ॥২৯॥ 

ক [ শ্রীজীবগো শ্বামী |] এ 

অলন্ধেত্যাদি। অত্র তস্যেদশভাবে! ভগবদন্ুগ্রহময়ঃ শ্রীতগবদিচ্ছয়ৈবেতি 
জ্রেয়ম্। তট্যৈব মেংঘসোত্যাদি বক্ষ্যমাণাৎ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ১৩১ ॥ ৩২ ॥ 

*৩৩ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥ ৪২ ॥ 

[সিসি সা ্ম্পসটি১ঠ ০ পাতি 

পপি, 

[ শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তী এ ] 
অলব্দেতি। মমাতিখ্যমনেন কিমপি ন কৃতমিতি চুকোঁপ ॥ ২৮ ॥ 
মতনরস্তহতৎকর্ষাসহনম্ ॥ ২৯ ॥ 

অথব। প্রিয়বচন দ্বারা সমাদর পর্যন্তও করিলেন, না বোধ 
হয়, অবজ্ঞাই করিলেন !” এইরূপ বিবেচন| করিয়া অত্যন্ত 
কোঁপাবিউ হইলেন ॥ ২৮॥ 

ব্রহ্মন ! রাঁগীর আর কখন এবপ্র ক্রোধোদয় হয় নাই। 
1. ক্ষুধু ও পিপাসায় একান্ত কাতর হইয়াছিলেন .বলিয়াই 

তাহার ব্রাহ্মণের প্রতি সহসা এরূপ বিদ্বেষ ও ক্রোধ উৎপন্ন 
হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥ 



৬৭৬ শ্রীমস্ভাগবতমূ।. [১ স্বং-১৮ অং; 

'এষ কিং নিভৃতাঁশেষকরণো! মীলিতেক্ষণঃ। 

সবধাসমাধিরাহো! স্বিৎ কিং নু স্যাৎ ক্ষত্রবন্ধুভিঃ ॥ ৩১ ॥ 
এষঃ কিং নিভৃতাশেষকরণঃ (সন্) মীলিতেক্ষণঃ (স্থিত: সত্যসমাধিকঃ )। আহো 

শ্বিৎ ক্ষত্রবন্ধুভিঃ ( আগ্তৈ গতৈঃ বা ) কিং নু স্তাৎ (ইতি অবজ্ঞয়! ) মুফাসমাধিঃ ? ॥ ৩১ । 
ৃ 

[শ্রীধরম্বামী |] 

গতান্ং মৃতম্ । ধনুফ্বোটয। চাপাগ্রেণ ॥ ৩০ ॥ 
সর্গনিধানে বাজ্ঞোহভিগ্রায়মাহ এয কিমিতি। এষ কিং প্রতাযাহৃতসর্বেন্িয়ঃ 

সন্ মীলিতেক্ষণঃ স্থিতঃ। যদ্ধা ক্ষত্রবন্ধুতি রাগতৈর্গতৈর্ব্ব৷ কিং নু স্তাৎ ইত্যবজ্ঞয়া 
মুষাসমাধিঃ সন্ত জিজ্ঞাসয়েতার্থঃ ॥ ৩১। 

পা সপ পতপপাসাপাশ 

[চুণিকা |] 

ততঃ ত্রুদ্ধো রাজ। খষেঃ স্কন্ধে মৃতসর্পং ধ্ফোট্যা নিধায় পুরং যযৌ | ৩০ ॥ 
ততঃ অস্ত খষেঃ সমাধিঃ সতাঃ মিথ্যা বা ইতি জিজ্ঞাসয়। সর্পঃ স্থাপিতঃ ॥ ৩১ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 
ধনুক্বোট্যা ধন্রগ্রেণ নিধায়েতি ভে ব্রহ্মন্ ত্বয়াহমতিথির্যথা সাধুসংমানিত- 

স্তখ। ত্বামপ্যনয়া স্থুকুমারমাঁলয়! সন্মানয়ামীতি বদন্নিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥ 
নির্গমনসময়ে রাজ পরামুশতি এষ ইতি। নিভৃতাশেষকরণঃ প্রত্যানহৃত- 

সর্ধেক্্রিয়ঃ অতঃ সত্যসমাঁধিকঃ আহে! স্বিন্বাসমাধিস্ত ত্র হেতুঃ কিং স্বিতি। অত্র 
রাজ্ঞে। বিক্র্মেদমভাগ্যোথং ন জ্ঞেয়ং কিন্তু তং শীঘ্রং শ্বপার্্খং নেতুং ব্রহ্গশাপ- 

শামা 

স্পস্ট সস আসিস সস সি 

তিনি আশ্রম হইতে বিনির্গমন কাঁলে পথিমধ্যে পতিত 
একটি মৃত সর্প দেখিয়! ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা উহা এ ব্রহ্মধির 
স্বন্ধদেশে অর্পণ পুর্ববক নিজ পুরে প্রত্যাগমন করিলেন ॥৩০। 

" তদবস্থ মুনিকে দেখিয়া! রাজার মনে মনে এইরূপ বিতর্ক 
উপস্থিত হইয়াছিল যে, “এই খধি কি যথার্থই সমাধিস্থ ? 
সত্য সত্যই কি ইহার ইন্ড্রিয়বর্গ নিরুদ্ধ হইয়াছে এবং সেই 
নিমিত্তই কি ইহার নয়নদ্ধয় নিমীলিত রহিয়াছে! অথবা 
আমার ন্যাঁয় ক্ষত্রবন্ধুর. ইহার আশ্রমে আগমন ও সেই স্থান 
হইতে প্রস্থান উভয়ই সমান ভাবিয়! খাঁষি আমাকে অবজ্ঞাই 
করিলেন! স্বতরাঁং এই বিষয়ের তথ্য নিরূপণের অভিপ্রায়েই 
রাঁজা মৃত সর্প তাহার গলে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥ 4 
(৯৮৯ 



০৮১ ভ্রীমন্ভাগবতমৃ। ৬৭৭ 1 

র 
ৃ 

শিস পিস ন্ লা সিসি বাস্িলীস্ছি লিজ লা পি পালা লি ৯৯ লিলি এ ০৯ পতি তা পি ছি 5৯০৯ এ 

পসিপা্মিপা ৯ লীস্টপীস্মিসিপীন সি চারি পট লিপি পি রি লা লি লা লো লা পাস পি লিল লা লি পাস রাম, রস নাস সিল 

তন্ত পুত্রোহতিতেজন্বী বিহরন্ বালকোহর্ডকৈঃ।  * 
রাজ্ঞাঘং প্রাপিতং তাত শ্রুত্ব' তত্রেদমন্রবীৎ ॥ ৩২ ॥ 

তন্ত পুত্রঃ অতিতেজন্বী বালক; অর্ভকৈষ্ বিহরন্ তাতং রাজ! অঘং প্রাপিং শ্রত্ব। তত্র 
( ইদম্ অব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥ রঃ 
চি গু 

*. [শ্রীধরন্বামী।] 

তন্ত পুত্র শূঙ্গী নাম। অঘং দুংখম্ ৷ তত্র:ভ9ভ্কখধ্যে ॥ ৩২ 

| চর্নিকা! ] 

ততঃ তস্ত পুনঃ শৃঙ্গী নাম বাঁলকৈঃ সহ জীড়ন্ সন্ রাজ্ঞো২পরাধং শ্রত্বা 
বালকমধ্যে ইদমব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥ 

 ্রীবি্বনাথচত্রবর্তী | ] 

দ্বারা বিরক্তং বিধায় গুকদেবেন সঙ্গতং কৃত্ব! তত্র শ্রীভাগবতরূপেণ শবয়মীবির্ূ় 
 জগছুদ্র্ভধ কলৌ জনিষ্যমাণানপি কাংশ্চন ভক্তান্ ম্বরুতাং রাঁসাঁদিলীলা- 

মাস্বাদয়িতুঞচ ভগবত এবেয়মিচ্ছেতি মনীধিণ আহঃ । ত্র মেহঘস্তেত্যাদি- 
বক্ষ্যমাণাঁৎ। মচ্ছুদ্ধতক্তস্ত দৈবাদ্ধিকন্ম্াপি শুভোদর্কমেবেতি জ্ঞাপয়িতুং যদ 
যদা হি ধর্মস্ত গ্রীনির্ভবতি ভারত | অভ্যথানমধর্মস্ত তদাত্বানং জাধ্ুহমিতি 
শ্রীভীগবতরূপেণ স্বাবিভাঁবে কারণাভাসং চোখাপয়িতুং ভগবতৈব তন্ত তথ। 
ভাব উদ্ভাবিত: | ন চ তস্ত দ্বপ্নেইপি স স্বভাবঃ অভূতপূর্ব ইত্যুক্তেঃ। নচ 
দৈবাঁদভাগ্যবিশেষোখোইয়ং তাৎকালিকে। ভাবস্তংফলন্ত শুকসমাগমমহাভাগণ্- 
স্তান্থপপত্তেঃ | ন চ তন্ত পিপাসাতিশয় এব হেতুরিতি বাচ্যং তৎক্ষণানত্তরমেব, 
জলমপীতবত এবানুতাপশতবিদীধ্যমাঁণস্ত গৃহাগতস্য সদ্য এব প্রায়েইপবেশাৎ। 
ইত্যেবঞ্চ জন্মনি মরণে চ ব্রহ্মতেজসে। মধ্যবয়সি কালস্ত চ নির্জয়াৎ তস্য রাজ্তে! 
ভগবতকৃপাঁমহাবলবত্বমসাধাঁরণমেব দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩১ ॥% 

তস্য পুত্রঃ শৃঙ্গী ॥ ৩২ ॥ 

এদিকে এ খধির অতি তেজন্বী পুত্র বালক শৃক্গী বয়স 
বাঁলকগৃণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে রাজ! পরীক্ষিৎ 

" তীহাঁর প্রিতার স্বন্ধে সত সর্প প্রদান করিয়াছেন, শুনিয়! সেই 7 
* স্থানেই বলিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ 

রঃ 

চা 

ড রঙ 

। সিসি পো সি লো উস্কানি এন একি লস বসির 

চা 



1 ৬৭৮ ভ্রীমঞ্ভাগবতমূ ] [১ ্কং-১৮ অং। 

৬ ০৯৮ কমি পিপাসা, পা রাস পা এ পলি সিল লিপি পন লা লাস পর্টি লি ক সিপাসি প ৭ লি 2৯ ০৯ পাসছি পাপী পট পাস্ষকানিপজিপকি লা তাস লা পাটি পা কই 

অহো৷ অধর্ম্মঃ পালানাং পীবাং বলিভুজামিব। 

স্বামিন্যঘং যদ্দাসানাং ঘ্বারপাণাং শুনামিব ॥ ৩৩ ॥ 
ব্রাঙ্মণৈঃ ক্ষত্রবন্ধৃহি গৃহপালে। নিরূপিতঃ 
স্ কথং তদৃগৃহে দ্বাস্থঃ সভা ভোজুমর্তি ॥ ৩৪ ॥ 

অহে! গীব্নাঁং বলিভুজাম্ ইব পালানাম্ রি | যঝঃ রা; শুনাম্ ইব শ্বামিনি 

দাসানাম্ অঘম্ ॥ ৩৩॥ 

ক্ষত্রবন্ধুঃ হি ্রাহ্মণৈঃ গৃহপালঃ নিরপিতঃ। তদ্গৃহে দাঃ সঃ কথং সভাওং ভোক্ত,ম্ 

আর্তি ॥ ৩৪-। 
রব 

[শ্রীধরশ্থামী। ] ূ 

পালানাঁং রাজ্ঞাম। পীবাং পুষ্টানাম্। অধর্ম্মমেৰ নিদ্দিশতি স্বামিনি ূ 
দাসানাং যদঘং পাঁপাচরণম্ বলিভূজাং কাঁকানামিব শুনামিব চেতি ॥ ৩৩ ॥ ৃ 

দাঁসত্বং দর্শয়তি ব্রান্মণৈরিতি । সভীগং ভাঁও এব স্থিতম্ ॥ ৩৪ ॥ ৃ 

| চৃর্নিকা |] 

অহোঁ রাজ্ঞামধর্মনঃ অয়ং কাকানামিৰ ॥ ৩৩ ॥ 
কিঞ ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ঃ ্বারপাঁলে। নিরূপিতঃ। সঃ তাং: সর্বং ভোক্তুং 

কথমর্থতি ॥ ৩৪ ॥ 

[ শ্রীবিবনাথচক্রবর্তু। ] 

পালানাং রাজ্ঞাম্। পীবাং পুষ্টানাম্। বলিভুজাং কাকাঁনাম্ ॥ ৩৩। 
সপন ৫ 

অহো! ! ভোগৈশ্বর্ধ্-পরিপুষ্ট নরপতিদিগের কি অধর্থ! 
উহারা, বুলিপুষ্ট ককের ন্যায় এবং দ্বাররক্ষক কুকুর :ও 
ভূত্যের ন্যায় নিজ প্রভূর প্রতি পাপাচরণে প্ররুত্ত হ্ই- 

য়াছে! ॥ ৩৩ ॥ 
ব্রাহ্মণের! ক্ষত্তিয়াধমদ্রিগকে . কুকুরের ন্যায় গৃহরক্ষক 

স্বরূপ নিরূপিত করিয়াছেন। তাহার! সর্বদ| দ্বাররক্ষাতেই 
নিযুক্ত থাকিবে । তাহারা কিরূপে গৃহ মধ্যে প্রবেশ পুর্ববক - 
ভাগুম্থ অন্নাদি ভোজনে যোগ্য হইবে ! ॥ ৩৪ ॥ 

করছি 
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পিটিসি পি পিসি পসটিিসি প, 

ঙ 
আপ ক 

এ 

চন স্সিওা উপ কা রবী ৯৯৫ স্৯িতী ৯ চাস গা কটি উর পসদিটি রি কটি সী জজ তি উর সি উল পল সপ রসি উর সিল শিস নি 

ৰা হী 

কৃষ্ণে গতে ভগবতি শাস্ত্যৎপথগামিনাম্। - 

তন্ভিম্নসেতুমদ্যাহং শীন্মি পশ্ঠযত মে বলম্ ॥ ৩৫ ॥ 

ইত্যুস্তা রোসতাস্রাক্ষ বয়স্তানৃষিবালকঃ। 
কোশিক্যাপ উ উপস্পুশ্ট বাথন্রং বিসসর্জ হু ॥ ৩৬ 

উৎপথগামিনাং শীস্তরি ভগবাঁতি কষে গতে (সতি) তৎ (তদনসতরং ভিন্নসেতুং ( জনম্) 
অহম্ অদ্য শাম্সি; মে লঙ্গং পঠত ॥ ৩৫ ॥ 

রোধতাত্রাক্ষঃ খধিবালকঃ বয়স্তান্ ইতি উক্ত কৌশিক]াঃ অপ: উগন্পৃশ্ত বাগ্বস্ং 
বিনসর্জ হ ॥ ৩৬ | 

[শ্রীএরস্বামী |] 

তৎ তদনন্তরম | অং শাশ্মি দগ্ডয়ামি ॥ ৩৫ ॥ 
ইতি বয়স্তানুজী!। রোষেণ তারে অক্ষিণী যস্ত । কৌশিকী নদী তন্তা অপঃ। 

সন্বিরার্ষঃ | বাগবজং শাপম ॥ ৩৬ ॥ 

[ চুর্ণিকা। ] 
কিঞ্চ অধর্শবন্তিনাং শান্তরি শ্রীৰষ্চে দূরং গতে সতি ততভিননসেতুমদ্যাহং 

শাশ্মি পশ্তত মে বলম্ ॥ ৩৫ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বন(থচবত্তী | ] 

“গৃহপালঃ শ্বা গৃহং প্রবিষ্ত সভাগুং উজ দ্ৃতাদি বস্তু । তেন রাজ্ঞাং 
মুনীনামাশ্রমমধ্যে সহস। প্রবেশে তত্র জলদিগ্রার্থনে চ ক যোগ্যতেতি 
ভাব? ॥ ৩৪ ॥ 

তৎ তদনস্তরমহং শান্মি দণ্ডয়ামি ॥ ৩৫ ॥ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উৎ্পথগামীদিগের শাসনকর্তা, ছিলেন? 
তিনি স্বধামে গমন করিয়াছেন, দেখিয়াই যে ব্যক্তি মর্ধযাদা- 
ভঙ্গে প্রবৃস্ত হইয়াছে ; আমিই অদ্য এ ছুরাত্মীকে শাসন করি- 
তেছি, আমার পরাক্রম দেখ ॥ ৩৫ ॥ 
্ধষিকুমার রোযারুণিতলোচনে বয়স্ত বালকগণকে এই-. 

এপি বলিয়া কৌশিকী নদীর জলে আচমন পুরঃসর বক্ষ্যমাণ 
বাক্যরূপ বজ্র (শাপ ) বিসর্জন করিলেন ॥ ৩৬.॥ 

ক স্্ড-৬ 

ডি 

শাল গা টিপি সা কা সা সি সস লিন সি 
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ইতি লঙ্ঘিতমর্ধ্যাদং তক্ষকঃ মগ্ুমেহহনি । 
দঙ্ক্্যতি স্ম কুলাঙ্গারং চোদিতে1] মে ততত্রহয্ ॥ ৩৭ ॥ 
ততোহ্ভ্যেত্যাশ্রমং বালে গলেসর্পকলেবরমৃ। 

পিতরং বীক্ষ্য ভূঃখার্ডে মুক্তকঠ্ঠো রুরোদ হ ॥ ৩৮ ॥ 
ইতি লঙ্ঘিতমর্ধযাদ্ং কুলাঙ্গারং ততক্রহং ( তাতক্রহং রাঁজানং ) ষপ্তমে অহনি মে (ময়) 

চোদিতঃ তক্ষক; দক্ক্যতি ম্ম ॥ ৩৭ ॥ 

ততঃ আঁশ্রমম্ অভ্যেত্য বালঃ গলেসর্পকলেবরং পিতরং বীক্ষ্য দুঃখার্তঃ মুক্তক্: (চ সন্) 
কুরোদ হ। ৬৮॥ 

[শ্রীধরন্দ।মী।] 
ইতি এবং সর্পনিক্ষেপেণ। দক্ষ্যতি 'ক্ষয়িষ্যতি। ধক্ষ্যতীতি পাঠে ভন্মী- 

করিষ্যতি। ন্মেতি পাঁদপুরণে | কুলস্তাঙ্জারতুল্যম্। মে ময়া। তাতদ্রহমিতি 
বক্তব্যে ততেতি হস্বত্বমার্ষমূ ॥ ৩৭ ॥ 

গলে সর্পকলেবরং যন্তে তালুক্সমাঁসঃ। মুক্ত উচ্ৈরিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ 

[ চূর্ণিক। |] 
ইত্যুন্তা ক্রোধা ম্রাক্ষঃ শৃঙ্গী কৌশিক্যা উদকমাচম্য শাপং বিসদর্জ ॥৩৬| 
এরং লজ্বিতমর্ধ্যাদং তক্ষকঃ সপ্তমেহহনি ভক্ষয়িষ্যতীতি ॥ ৩৭ ॥ 
ততঃ স্বাশ্রমমেত্য সপ্পগ্রস্তং পিতরং দৃষ্টা রুরোদ ॥ ৩৮ ॥ 

[ঞ্ীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 
বয়স্যান্ক্তা । কৌশিক্যাপ ইতি সন্ধিরার্যঃ ॥ ৩৬ ॥ 
ইতি যতে! মৎ্পিতুর্দেহে মৃতসর্পো৷ নিক্ষিপ্তস্তম্মাজ্জীবন্পেব সর্পশেষ্ঠস্তক্ষকত্তং 

. দক্্যতি ভক্ষয়িষ্যতি। ধক্ষ্যতীতি পাঠে ভক্মীকরিষ্যতি। মে ময়া প্রেরিতঃ। 
 ততক্রহং 'তাতক্রহম্ ॥ ৩৭ ॥ 

গলে ইত্যুলুক্ সমানঃ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ ॥ ৪% | 

যে কুলাঙ্গার মর্ধ্যাঁদ। উল্লঙ্ঘন পুর্বক আমার পিতী'র স্ন্ধে 
মৃতসর্প অর্পণ করিয়াছে, আমার আজ্ঞানুসারে তক্ষক নাগ 
অদ্য হইতে সপ্তম 'দ্িবসে তাঁহাকে দংশন করিবে ॥ ৩৭ ॥ 
অনন্তর এঁ খধিবালক আশ্রমে প্রত্যাগমন পূর্বক পিতার 

গলদেশে সৃতসর্পের কলেবর দর্শন করিয়! অত্যন্ত ছুঃখকাতর 
্ হইয়া চিত রোদন চি ররর ॥ ৩৮ ॥ 1 
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স বা! আঙগিরসে! ব্রহ্মন্ শ্রুত্ব। স্ৃতবিলাঁপনমূ। রর 

উন্মীল্য শনকৈর্নেত্রে দৃষ্টা চাংসে মৃতোরগম্ ॥ ৩৯ ॥ 
বিস্জ্য তঞ্চ পপ্রচ্ছ বম কম্মাদ্ধি রোদিষি। 

কেন বা তেহপ্যপকৃতমিত্যুক্তঃ স ন্যবেদয়ৎ ॥ ৪০ ॥  « 

নিশম্য শপ্তমতদ্ং নরেন্দ্রং স ব্রীহ্ষণো নাতাজমত্যনন্দৎ। 
টা ৪৯ মহদজ্ তে কৃতমন্ীয় পি দ্রোহ উরুর্দমে ধৃতঃ॥৪১॥ 

হে) ত্রহ্ষন্! স” বৈ আজিংসং হুতবিলাপন, শ্রুত্বা শকৈঃ নেত্রে এম্বীল্য অংষে 

মুতোরগং দৃষ্টা1 চ॥ ৩৯ ॥ 

তং চ বিস্জ্য পপ্রচ্ছ । বৎস! কম্মাঞ্খরোদিবি হি? কেন ব। তে অপি অপকৃতম্? সঃ 

ইতি উত্তঃ (সন্)ম্যবেদয়ৎ ॥ ৪০ ॥ 
সঃ ব্রা্ষণঃ অতদর্থং নরেন্দ্রং শপ্তং নিশম্য আত্মাজং ন 'অভ্যনন্দৎ। অহেো। বত অজ্ঞ! 

(অদ্া ইতি বা পাঠ?) 5 (তয়) অল্পীয়সি দ্রোহে উর: দমঃ ধৃত ; মহৎ অংহঃ কৃতম্ ॥8১। 

[শ্রীধরম্বামী | ] 

আঙ্ষিরনো অঙ্ষিরোগোত্রোভবঃ ॥ ৩৯ ॥ 

তং সর্পং বিস্যজ্য | কেনাপকারঃ কৃতঃ ॥ ৪০ ॥ 

[ চুণিক। |] 

শমীকঃ পুত্রবিলাঁপং শ্রত্ব৷ নেত্রে উন্মীল্য ম্বাংসে মৃতসর্পং চ দৃষ্টা ॥ ৩৯ ॥ 
তং বিশ্যজ্য পুত্রং পপ্রচ্ছ হে বৎস কনম্মাত্বং €রাদিষি কেন তে অপরাধ 

কৃতঃ ৷ ততঃ পুত্রঃ মর্বং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৪০ ॥ 

ব্রহ্মন ! অর্গিরাগোঁত্রোস্ভব মহষি শমীক পুত্রের বিলাপ- 
শব্দ শ্রাবণ করিয়া অল্পে অঙ্গে নয়নদয় ঈন্্ীলন পুর্ঘবক নিজ 
ক্কন্ধদেশে লম্ঘিত মৃতসর্প দর্শন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ 

তিনি এ সর্পকলেবর দুরে বিসর্জন করিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, বস! কি নিমিত্ত রোদন কঁরিতেছ ? কেহ্কি 
তোমার কোনরূপ অপকার সাধন করিয়াছে? তখন এ 

রো খষিকুমার পিতার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্তই ০ 
11 করিলেন ॥ ৪০ ॥ 

৮৬ 
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ন বৈ নৃভির্রদেবং পরাখ্যং সংমাত্মহ্স্তবিপকবুদ্ধে | 
যত্তেজন! ছুর্বিষহেণ গুপ্তা বিন্দন্তি ভদ্রীণ্যকৃতোভয়াঃ প্রজাঃ।৪২॥ 

(হে) অবিপক্কবুদ্ধে ! ছুবিষহেণ যত্তেজস। ওপ্তাঁঃ অকুতোভয়াঃ প্রজা; ভদ্রাণি বিন্স্তি 

গরাখ্যং : তং) নরদেবং ঘৃভিঃ সংমাতুং ন বৈ অর্থসি ॥ ৪২॥ 

[ শ্রীধরন্বামী।] 

অনভিনন্দনবাঁক্যম অহে। ইতি । বত কষ্টমৃ। তে ত্বয়া মহৎ পাপং কৃতম্। 
অন্নীয়সি ড্রোহে অপরাধে | দমো দণ্ড ॥ ৪১ ॥ 

পরে! বিষণরিত্যাথ্য! খ্যাঁতির্যস্য তং,নরদেবম্। নৃভিঃ সংমাতুৎ সমং ভ্রষ্ম্।৪২। 

[চূর্দিকা |] 

ততঃ শাপং শ্রত্ব। মুনিরুবাচ হে পুত্র ত্বয়। ভদ্রং ন কতং শ্বল্লাপরাধে মহান্ ৰ 

দওঃ কৃতঃ ॥ ৪১ ॥ 
কিঞ্চ যন্ত রাঁজ্ঞঃ প্রভাঁবেন প্রজাঃ লুখং বিন্বন্তি ॥ ৪২ ॥ 

[ শ্ীবিশ্বন।থচক্রবস্ত | ] 

অতদর্থং শাপাযোগ্যম্। অনভিনন্দনবাক্যমাহ অভো ইতি। দমে! দণ্ডঃ0৪১। 
পরে! বিষ্ণুরিত্যাথ্যা খ্যাতির্যস্ত তং নৃভিঃ সংমাতুং সমং দরষ্ুম্॥ ৪২ ॥ . 

ব্রাঙ্গষণ, রাজ পরীক্ষিত তাহার পুত্র কর্তৃক অভিশপ্ত 
হইয়াছেন শুনিয়া, পুত্রকে অভিনন্দন করিলেন না) পরন্ত 
রাজাকে শাপের অযোগ্য বিবেচনা! করিয়া পুত্রকে বলিতে 
লাগিলেন, অহো ! :কি কষ্টের বিষয় ! তুমি লঘু অপরাধে 
গুরুতর দণ্ড বিধান করিয়! মহাপাঁপ করিয়াছ ॥ ৪১ ॥ 

তুমি বালক, তোমার বুদ্ধি এখনও পরিপক্ক হয় নাই। 
নরদেব রাজ! ভগবাঁন বিষ্ণুর অংশ. বলিয়1 ততূল্য । তাহাকে 
সধধারণ মনুষ্যের সহিত সমান বিবেচন। করিতে পার না। 
এই প্রজা সকল রাজাঁরই দুধিষহ পরাক্রমে সংরক্ষিত হইয়া 

& অকুতোভয়ে কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ 
১ 

28৯ ক পা দা আসি সি জা সী আক অর পরি আপি উপ বি সী জা জা সব ইল উর খপ উট উরি ই উল তর সত দিলি সা উ্ী সিল সত অপি আপ সর সি সপ সত সপ স্পা ব্রা্রিান্িল পা সপ ৩ স্পা স্পা সর সা সপ উপ আপস সির সপ ৯৫%% 

চে 



2 স্কং-১৮ অং।] শরীমন্ভাগবতমূৃ ৬৮৩ রঃ 
শি বাসিিস্সিপীসপা সি সি আসি সত জজ আগ উপাসনা আলি 

অলক্ষ্যমাণে নরদেবনান্সি 

রথাঙ্গপাণাবয়মঙ্গ লোঁকঃ। 

তদ হি চৌরগ্রচুরো বিনজ্য- 
ত্যরক্ষ্যমাণোহবিবরূথবৎ ক্ষণ ॥ ৪১ ॥ * 
'তদদ্য নঃ পাশমুপৈত্যনন্বয়ং 

যনষটনাঁথস্ত বসৌবধিলম্পকাঁৎ। 
পরস্পরৎ স্বস্তি শপস্তি বুঞ্জতে * 

পশুন্ স্ত্রিয়োহ্র্থান্ পুরুদস্তাবে। জন ॥ 8৪ ॥ 
অঙ্গ | নরদেবনাস্ি রথাকঙ্গপাণৌ অলীক্ষামাণে তদা হি চৌরপ্রচুরঃ জয়ং লোকঃ অরক্ষ্য- 

মাণঃ (সন্) অবিবরূখবং ক্ষণ।ৎ বিনংস্যতি ॥ ৪৩ ॥ 
নষ্টন1থস্ত বসো? বিলুম্পকাৎ (চৌর।তদেঃ হেতোঃ যৎ প।পং ) তৎ অনন্গয়ং পাঁপম্ অদ্য নঃ 

(অন্মান্) উপৈতি। পুরুদস্তবঃ জনাঃ পরম্পরং দ্বন্দ শপন্তি পশূন্ স্তরিয়ঃ অর্থান্ বৃপ্ততে 
(অপহরন্তি )॥ ৪৪ ॥ 

[ শ্রীধরম্বামী |] 

অলক্ষ্যঞীণে অদ্নশ্তমানে । অবিবরূথবৎ মেষসংঘৰৎ ॥ ৪৩ ॥ * 
নষ্টে। নাথে যস্ত লোকন্ত তন্ত বসোর্বন্ুনো ধনস্ত বিলুম্পকাদপ্রহর্তৃশ্টৌ- 

রাঁদের্হেতোর্যৎ পাপং ভবিষ্যতি ভদশ্মান্নিমিত্ত্বাৎৎ অন্মান্ুপৈষ্যতি ।* অননয়ং 

7 [চির্লিকা।] 
তস্মিন্ রাঁজ্ি মৃতে সতি অগ্ং লোকঃ চৌরাদ্ধিভিঃ নজ্ষ্যতি ॥ ৪৩ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী |] 

অলক্ষ্যেতি ৷ তদা1 হি তদৈবেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনথচক্রবত্তী |] 
অলক্ষ্যমাণে অদৃষ্ঠমাঁনে । অবিবরথবৎ মেষসষ্ট্ববৎ ॥ ৪৩ 

বৎস ! ভগবান চক্রপাণিই, নরদেব এই নামাস্তর ধারণ 
পূর্ববক, পুথিকীতে বিচরণ করিয়া খাঁকেন। তাহার অদর্শনে. 
ংসারে চৌরাদির প্রাচুধ্য ঘটে । লোক সকল রক্ষণভাবে 

ক্ষণকাঁল, মধ্যেই যেষপালের ন্যাঁয় ছিম্ভিন্ন ও বিনষ্ট হইয়া 
যাঁয়ন ৪৩ ॥ 

স্সপ্রি 



৬৮৪ শ্রীমন্তাগবতমূ। [ ১ স্কং_-১৮ অং" 

তদাধ্যধর্শ্চ বিলীয়তে নৃণাং 
বর্ণাশ্রমাচারযুতন্ত্য়ী ময়ঃ | 
ততোহ্র্থকামাভিনিবেশিতাত্বনাং 

শুনা কপীনামিব বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪৫ ॥ 
তা! নৃণাং বর্ণাশ্রমীচারযুতঃ ভ্রয়ীময় আঁ্্যধর্ম্ঃ চ বিলীয়ুতে । তত: অর্থকামাভিনিবেশি- 

তাত্মনাং (তেষাঁং ) শুনাং কপীনাম্ ইব বর্ণসঙ্করট (ভবতি )॥ ৪৫ ॥ 

. [ শ্রীধরম্বামী |] 

সম্বন্ধশৃন্যমেব ।. তদের পাঁপং দর্শয়তি পরম্পরমিতি । শপস্তি পরুষং বস্তি 
পশ্বাদীন্ বুগ্জতে অপহরস্তি। পুরুদস্তবশ্চৌরবহুলাঃ ॥ ৪৪ ॥ 

পপ পপ পপ উস পপ শপ পপ ; 

[ চুণিকা। ] ৃ 
অস্মাঁকং চ অধর্্ঃ স্তাঁৎ সদ্ধন্ম্ো নজ্ক্যতি বর্ণসঙ্করো ভবেৎ্ ॥ 8৪৪ ॥ ৪৫ ॥ | 

৭ পপ পাপা পাশা সী আশপাশ স্পিন পপ পপ পাপা পিন পা শপ শপ ৮০ পলা পিপাদী পপি তাপ শা পািতি আজ পপি সিকি সি সপ সপালান 

[ শ্রীবিখনাথচক্রবস্তা | ] 
নষ্ট ৷ নাথো যস্ত গ্তন্ত লৌকন্ত বসোর্বস্থনো ধনন্ত বিলুষ্পকাদপহর্তৃশ্চৌরা- 

দ্ধেতোর্যৎ গাঁপং ভবিষ্যতি তদন্মনিমিত্তত্বাদস্মান্ুপৈষ্যতি। অননয়ং সপ্বন্ধশূন্তমেব। 
তদ্দেব পাপং দর্শয়তি পরম্পরমিতি | বিশেষমাহ বুগ্ততে অপহরস্তি ॥ ৪৪ ॥ 

হায়! সম্প্রতি লোকরক্ষক নরপতির অভাবে দস্থ্যগণ 
গ্রজাবর্গের ধনসম্পত্তি,বিলুণঠন করিয়া! লইয়। যাইবে । আম- 
রাই এ অনিষ্টের, মূল বলিয়া! তজ্জন্য পাপ আমাদিগকেই 

আশ্রয় করিবে। বস্তত তাহার সহিত আমাদ্িগের কোনই 
সম্বন্ধ নাই। এখন দেশ দস্থ্যসম্কুল হইবে । লোক সকল 
পরস্পর হত্যাকার্ধ্য “সম্পাদন করিতে থাকিবে । পরস্পর 
কটুক্তি প্রয়োগ করিবে । এক জন অন্য জনের স্ত্রী পশু ও | 
ধনাঁদি অপহরণ করিয়া লইবে ॥ ৪৪ | 

অরাজক হইলে বেদোক্ত বর্ণবিহিত ও আশ্রমবিহিত 
'সদাঁচারসম্পন্ন পবিত্র আর্ধ্যধন্ম এই মানবসম্প্রদায় হইতে 
বিলুপ্ত হইয়া, চারার তদিলোপে লোক সকল, কর ও 



বু ১১৮ অং।] শ্রীমস্ভাগবতমৃ। ৬৮৫ 

ধন্মপালে! নরপতিঃ স তু সত্ত্রাড্বৃহচ্ছবাঃ। 

সাক্ষান্মহাভীগবতে। রাঁজর্ধিহয়মেধযাট্ | 

ক্ষতৃট্শ্রমযূতো! দীনে! নৈবাম্মচ্ছাপমহতি ॥ ৪৬ ॥ 

ধর্দপাঁলঃ সত্রাট্ বৃহচ্ছ্বাঃ সাক্ষাৎ মহাভাগবতঃ রাজধিঃ হয়মেধ্যাট্ শুতৃটশ্রমধুভঃ দীনঃ 

সঃ নরপতিঃ তু ন এব অন্মচ্ছাপৃম্ অর্থতি ॥ ৪৬ ॥ * 

ছে] 

শ্রীধরস্বাগী। 

আর্য্যধ্ধঃ মদাঁচীরঃ। গুনাং কপীনামিব চার্থকাময়েরেবাতিনিবেশিত- 
০ 

চিত্তানাম্ ॥ ৪৫ ॥ 
এবং রাজমাত্রস্ত শাপানহত্মজজ। প্রস্ততেহতিবিশেষমাহ ধর্দপাঁল ইতি 

সার্ঘেন। হয়মেধযাট্ অশ্বমেধযাজী*॥ ৪৬ ॥ 
০ ৯০০০৮58% টি পপ পিপি 

[ টুণিক|। ] 

কিঞ্চ অয়ং র'জা অন্বত্তঃ শাপং নাতি । ৪৬ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী | ] টি 

ধর্মপাগ ইতি । বাযবহারতোইপি মহানিত্যাহ হয়মেধযাঁড়িতি ॥ ৪৬ ॥ 

[শ্রীবিশ্ব।[থচক্রবর্তী |] 

আর্যযধর্মঃ সদাচারঃ ॥ ৪৫ ॥ 

এবং রাঁজমাত্রস্য শাপানর্ত্বুক্া প্রস্ততেতিবিশেষমাহ ধর্শপাল ইতি ॥ ৪৬। 

বানরের ন্যায়, কেবল অর্থ ও কামেই অভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়া, 
বর্ণপন্করের উৎপাদক হইতে থাকিবে ॥ ৪৫ ॥  * 

বিশেষত, নরপতি পরীক্ষিৎ ধর্্মত প্রজাপাল্ন করিতে- 

ছেন। তিনি রাজচক্রবর্তী, মহাঁষশস্বী ও রাজগণের মধ্যে 
ধধিতুল্য। তিনি সাক্ষাৎ মহাভাগবত ও অশ্বমৈধযাঁজী। তিনি 

পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধা ও তৃষ্তায় কাতর" হইয়া আমাদিগ্নের. 
আশ্রমে জলপানের নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন -এরূপ 
অবস্থায় তাহাকে শাপ দেওয়া! আমাদিগের কোনক্রমেই 
উচিত হয় না ॥ ৪৬॥ 

। 



চে 

স্পা সত সর সলাত সপ সপ সপ সত ১৭ সপ সপ পিপি সিল সিপি সিলাসি রা পোস্ট সিসি পি পি সি সি, এত শি 

৬৮৬ শ্রীমন্ভাগবতমৃ। [১ স্ক-১৮ অং? 

অপাপেষু স্বভৃত্যেযু বালেনাপদ্ববুদ্ধিনা। 

পাঁপং কৃতং তন্তগবান্ সর্বাত্ব! ক্ষম্তমর্হতি ॥ ৪৭ ॥ 

*তিরস্কৃতা বিপ্রলন্ধাঃ শপ্তীরঃক্ষিপ্তা হতা অপি। 
নান্ত তৎ প্রতিকুর্ব্ন্তি তন্তক্তাঃ প্রভবোহপি হি ॥ ৪৮ ॥ 

অপৰবুদ্ধিন! বালেন অপাপেষু ৪৮ পাপং কৃতমূ। সর্বাজ্ব! ভগবান্ তত ক্ষত্তৃম্ ৃ 

অর্থতি ॥ ৪৭ ॥ 

তন্তভাঃ প্রভবঃ অপি তিরস্কৃতাঁঃ বিপ্রলন্ধাঁঃ শপ্তাঃ ক্ষি্ডাঃ হতাঁ; অপি অস্য (তির- 

্কারাদিকর্ত.ঃ) ন তৎ প্রতিবৃরবস্তি হি॥ ৪৮। 

[ গ্রীধরস্ামী | ] 

অন্ত মহাপাপন্তান্তৎ প্রায়শ্ডিত্মদৃষ্টা৷ পাপমাবেদয়ন্ ভগবস্তং প্রার্থতে 
অপাপেঘিতি ॥ 8৭ | 

পপ ক আর প্ীশস 

[চুণিকা |] 

কি অপবুদ্ধিন! বালেন মহাঁভাগবতে রাজি পাগং কতমেতৎ ভগবান্ 
ত্তমর্হীতিণ। ৪৭ ॥ ৃ 

£ [ শ্রীজীবগোস্বামী। ] 

সর্বাত্বেতি। অত্র মহতোহপি তদাত্মকত্বাৎ তদ্বারা ক্ষমাপণং যুক্তমেরে- 
ত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ৪৮॥ ৪৯॥ ৫০ ॥ 

% 

ইতি শ্রীমন্ভাগবত প্রথমন্ধন্ধস্ত শ্রীজীবগোম্বামিকৃতক্রমমন্দর্তে অষ্টাদশোহধ্যায়; ॥ ১৮॥ 
পপ পরা 

| [শ্রীবিশবনা চত্বর] 
অস্ত হাপাগস্তানং ্রায়শ্চিত্মদৃষ্ রী ভগবস্তং গ্রার্থয়তে 

অপাঁপেখিতি' ॥৪৭॥ সস পপ লস সপ লি তো ৯ তো সি 

আমাদিগের এই গুরুতর পাপের অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত 
'দেখিতেছি না। ভগবন ! আমার এই অপক্বুদ্ধি বালক 
পুত্র আপনার নিরপরাধ তক্তের প্রতি যে পাঁপাঁচরণ করি- 
য়াছে, আপনি সকলের অন্ত্ধ্যামী, আপনার অবিদিত কিছুই 1. 
নাই, অতএব,তজ্জন্য ইহাকে ক্ষমা করুন ॥ ৪৭ ॥  . 



১ স্ক₹ং--১৮ অং] শ্রীমন্তাগবতমূ | ৬৮৭ 

পিসি পাকি এ পো লি লি এস শি ০ পা এসএ ০ তো পল রানি এ ও ৯ তি এ চস জি পো শিস লা লস্ট লা পাস ছি তি লা শট চলি তি লি কিট লরি পি লিক তি এসি পি ভি ০ পভ তি নল জজ এস 

ইতি ৃত্রকুতাখেন সোহনুতপ্ডে মহামুনিঃ | 
স্বয়ং বিপ্রকৃতে। রাজা নৈবাঘং তদচিন্তয়ৎ ॥ ৪৯ ॥ 

সঃ মহামুনিঃ ইতি পুত্রকৃতাঘেন অনুতপ্ত; (জাতঃ)। স্বয়ং রাঁজ্ঞা বিপককৃতঃ (অপি )-ৎ ) 

অঘং ন এব অচিত্তয়ৎ ॥ ৪৯। 

, [ শীধরন্বামী*। ] - 
রাঁজ। চেৎ প্রতিশাপং দদ্যাৎ তি নিষ্কৃতির্বেদপি তত ন সম্ভবতি তস্ত 

ভাগবতত্বাদিত্যাহ। তিরক্কৃতাঃ নিনিতাঃ। বিপ্রলন্ধা বঞ্চিতাঃ। ক্ষিপ্তা 
অবজ্ঞাতিঃ। হতান্তাড়িতাঃ। অন্ত তিসস্বারাদিকর্তুঃ ন তত্প্রতীকুারং কুস্তি 
তপ্তক্তা বিষণণভক্তীঃ প্রভব? সমর্থী অপি ॥ ৪৮ ॥ 

বিপ্রকুতঃ অপকতঃ। অঘমপরাধম্ ॥ ৪১ ॥ 
-2-5:52562255524552252524৬১-৯5::56582 

[ দীপনী।] 
( মহাঁমুনিশব্দোঁহত্র যৌথিকঃ মহামননলীল ইতি যাবৎ ॥ ৪৯ ॥ ৫০ ॥) 

[ চূর্ণিক1 | ] 

কিঞ্চ এবস্ভৃতাঃ ভাগবতাঁঃ অপরাঁধকতূ্ি প্রতিশাগং ন কৃর্বস্তি ॥ ৪৮ ॥ 

মী [শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তা |] ৬ 

রাজ! চেত প্রতিশীপং দদ্যাৎ তহি নিষ্কতির্ভবেদপি তত্তু ন সম্ভবতি তস্ত 
মহাঁভাগবতত্বাদিত্যাহ ৷ তিরস্কৃত। নিন্দিতাঁঃ। বিপ্রলন্ধা বঞ্চিত ক্ষিপ্ত 

'অবজ্ঞাতাঃ। হতাস্তাড়িতাঃ। প্রভবঃ সমর্থ অপি। অস্য তিরস্কারাদিকর্তর্ন 
ততপ্রতীকারং কুর্ববন্তি ॥ ৪৮ ॥ 

স্পরাস্মিপী তি 

ডু পাপী পপ পপ 

রাজা ঘদ্ি আমাদিগকে প্রতিশাপ দেন, তবেই আমা- 
দিগের এই পাপের নিষ্কৃতি হইতে পারে ; কিন্ত €স সম্ভা-, 
বনাঁও দেখি নাঁ। তিনি পরমভাঁগবত ! ভগবন্তত্তু স+ধু পুরুষ 
সকল শ্বয়ং তিরস্কৃত, বঞ্চিত, অভিশপ্ত, অবজ্ঞাত ব! তড়িত 

হইয়া সামর্থ সত্বেও তাহার প্রতীকারে প্রবৃত্ত হয়েন ন1॥৪৮|॥ 
নেই মহীষুনি শমীক এইরূপে পুত্রকৃত অপরাধ চিন্তা 

করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন । কিন্তু রাজ! যেন্তাহার 
প্রতি অপরাধ করিয়! গিয়াছেন, তাহ! একবারও মনে ভাঁবি- 1 

স্টাটাস সিল সিস্ট টিসি সী অ্ অাস্মিপিসিটী ই সিলসিলা সি সিসি সি স্সি সপসিত সপা সিা সি সর 

লেন না ॥ ৪৯ ॥ 

রী রি 



ঠ ড ' ৬৮৮ শ্বীমষ্ভাগবতম্। [১ স্কং--১৮ অং। ঃ | 

প্রায়শঃ সাধবো৷ লোকে পরৈর্দন্ৰেযু যোজিতাঃ। 
ন ব্যথন্তে ন হৃষ্যন্তি যত আত্মাগুণাশ্রয়ঃ ॥ ৫০ ॥ 

লোকে পরৈঃ ছন্দেষু যোজিতাঃ সাধবঃ প্রায়শঃ নঃব্যথস্তে ন হয্যস্তি, যতঃ আত্ম! অগুণা- 

শয়ঃ॥ ৫৪ ॥ 

' ইতি শ্রীমন্তভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংন্তাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
প্রথমস্ন্ধে পারীক্ষিতে বিপ্রশাপোপলস্তো নাম 

অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥ 

| রি [ শ্রীধরন্বামী |] 

। যুক্তঞ্চেতদিত্যাহ" প্রায়শ ইতি'। ছন্দে স্ুখছুংখাদিযু। অগ্ুণাশ্রয়ঃ সুখ- 
 ছুঃখাদ্যাশ্রয়ো ন ভবতি ॥ ৫০ ॥ রর 
১ 

) 

॥ 

স্পা স্রাসসিতিসিরিস্তি নস সিসি পিসির পাস্তা সি, পারি আসি পোল 

, ইতি ক্রীমভভীগবতভাবার্থদীপিকায়াং প্রথমন্কদ্ধে অষ্টাদশোহধ্যাঁয়ত ॥ ১৮ ॥ 

[ চুণিকা।] 
ইতি অন্ুতপ্তো মুনিঃ রাজ্ঞা কৃতমপরাধং নাঁচিন্তয়ৎ॥ ৪৯ । 
কিঞ্চ অস্মিন লোক সুখছঃখাদিষু অন্তৈর্ধোজিতা আপ সাধবঃ ন ব্যথস্তে 

ন হয্যস্তি ইত্যুক্তা রাজ্ঞে শিষ্যং প্রাহিণোৎ ॥ ৫০ ॥ 

, ইতি শরীমন্তাগবতপ্রথমন্ন্ধচূণিকায়াং অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥ 

সপাস্টিণী সিকি সান 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 
যদ্দিপ্রকতত্তিরস্কৃতত্তত্তিরস্করণে অঘম্ অপরাধং ন অভাবয়ৎ ॥ ৪৯ ॥ 
যুক্তং চৈতদিত্যাহ প্রায়শ ইতি। ছন্দেযু সুখছুঃখাদিযু। অগ্ুণাশ্রয়ঃ 

প্রাকৃতস্ুখছুঃখাদ্যাশ্রয়ো,ন ভবতি ॥ ৫০ ॥ 

ইতি সারার্থদর্শিল্তাং হষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। 
প্রথমেহষ্টাদশোহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥ ১৮ ॥ 

ৃ সাধুগণের স্বভাবই এইরূপ, অন্য কেহ তীাহাদিগের ছুঃখ 

| বা সুখের কারণ হইলেও তীহার| তজ্জন্য ব্যশিত হয়েন ন 
ৃ বা হর্ও অনুভব করেন না। কারণ-তাহাদিগের আত্ম! সখ 
? থ। ছুঃখের আশ্রয় হয় না ॥ ৫০ ॥ ৰ 

বিপ্রশাপেপেলস্ত নাষক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত । * ? 
টা ৃ * 

স্ট খা সলা আপা সা সপ তা ভা সত সাসিতকচি অপ খসিলা আপাত সা পাস সপ ছি সপন সি খত উপ ঠাসা উপ পপ জা জান্তা সি জি জপ বাম্পাসক উপ সপ মা পা স্পা ছল পাছা ছালাত উিত ও পরি” 



উনবিংশোইধ্যায়ঃ | 

সত উবাঁচ। রি 
মহীপতিস্ত্রথ তৎ কর্ম গর্ধ্যং বিচিন্তয়ন্নাত্কৃতং সুর্মনা্। ". 
অহো ময় নীচমনার্যযব কৃতং নিরাঁগসি ব্রহ্মণি গুউতেজটি। ॥১॥ 

১ 

অথ মহীপতি, হু, অহো ময় নিরাগসি গৃ্ট জি ব্রহ্ধণি নীচস্ অনাধ্যবৎ কৃতম্ (ইতি) ; 

আত্মকৃতং তৎ কর্ম গ্যং বিচিন্তয়ন্ হছুর্মনাঃ (জাডঃ)॥ ১ ॥ 

[ শ্রীধরস্বামী :] 

প্রায়োপবিষ্টে গঙ্গারীং রাজি বোগিজমাবুতে । 
শুকস্তগমনং তত্র প্রোক্তমেকোনবিংশকে 1 ০ ॥ 

স্বকৃতং তৎ কর্ম মুনিস্কন্ধে সর্পনিক্ষেপণং সঙ্থ্যং নিন্দ্যং বিচিন্তয়ন্ সুছুম্মন। 
জাঁতঃ। চিন্তামেব'হ সার্ধদ্বযাভ্যাম্ অহে। ইতি । নীচং পাঁপম্। অমীবমিতি পাঠে 
স এবাথঃ। ত্রহ্মণি ব্রাহ্গণে। গুঢ়ং গুপ্তং তেজো যস্য ॥ ১॥ 
স্পেল পপপিপাপীপপপাপপশ শী পাপীপীপপপপাশীপীপিপাশীিশীীশিপিশিশিিশিশিটাপাশাশীটিটী শিপ শীশিশীশি 

চে 

[ দীপনী।] 
০ | ১৩৫1 

£ [চুণিক|। ] 
সত উবাঁচ। অথ রাজ শ্বর্কৃতং গর্ং কর্ম চিস্তয়ন আহ অহে। নিরাগুঁ 

ব্রাঙ্গণে ময়াঁপরাঁধঃ কৃতঃ ॥ ১॥ 

উনবিংশ অধ্যায়ে, গঙ্গায় কলেবর পরিত্যাগের উদ্দেশে যোগিজন-পরিধৃত 

হইয়া রাজা পরীক্ষিৎ নির্িব্লচিত্তে প্রায়েপিবেশন কুঁধিলে, তাহার সভায় শুক- 

দেবের আগমন-বৃত্তাত্ত বর্ণিত হইতেছে। 

এদিকে রাজা পরীক্ষিৎ শমীক মুনির আশ্রম হইতে 
নিজপুরে প্রত্যাগত হইয়া আপনার কৃত কর্ম গহিত বোধে" 
অত্যন্ত ছুর্মনা হইলেন এঁবং মনে মনে চিন্তা করিতে "লাগি 
লেন, হয়! আমি অতি পামর, সেই” প্রচ্ছন্নতেজ। নিরপরাধ 
ব্রাহ্মণের প্রতি নীচজ্নের ন্যায় পাপাচরণ করিয়াছি ॥ ১॥ 

৪০৪ 

বিগ াস্মিশন্ন ত্া সরস পা উর দর সপরসসি 

৮৭ 



৬৯০ ভ্ীমস্ভাগবতম্ চট ১ স্কং--১৯ অং। 

শিস সস আমি লিপি কানা, এ একি পি ক পাস এ শাসিত এ সি পি লজ নি পি এসি তো এ ৯৯ সি লাস পি পর এত উস জি সিসি পি এমি লিস্ট পিসি লী পা লি এরি কি তাস ৮ ৬লিি পাটি লী পি লিষ্ট পা লিষ্ট বত এব পি 

 ্রুবং ততো! মে কুতদেবহেলনাদছুরত্যয়ং ব্য ব্যমনং নাতিদীর্ঘাৎ। 

তদস্ত কামং হ্যঘনিক্কতায় মে যথা ন কুর্ধ্যাং পুনরেবমদ্ধা ॥২॥ 

অন্যৈব রাজ্যং বলম্দ্ধকোষং প্রকোপিতত্রন্মকুলানলে। মে। 
দহত্বতদ্রপ্য পুনর্ন মেহভূৎ পাঁপীয়সী ধীর্দিজদেবগোভ্যঃ ॥৩। 

তত: কৃতদ্দেবহেলনাৎ নাতিদীর্ঘাৎ ফরবং মে ছুরত্যয়ং ব্যক্ষনং (ভবিষ্যতি ); তৎ কামম্ 

অদ্ধা মে অধনিদ্ভতায় অস্ত ; হি ষথ। পুনঃ এবং শ্ক কুর্ধ্যাম্ ॥ ২। 

প্রকোপিতব্রক্মকুলানলঃ অদা এব অভদ্রম্য মে রাজ্যং বলম্ খদ্ধকোষং দহতু | পুনঃ দ্বিজ- 

দেবগোভ্যঃ পাপীয়দী ধীঃ মে ন অভূৎ ॥ ৩ , 

[ শ্রীধরস্বামী |] 

রুতং যদ্দেবহেলনং ঈশ্বরাবজ্ঞাপাপমিত্যর্থঃ | তন্মাঁৎ নূনং মে ব্যসনং ভবি- 
ষ্যত্ি। তত্তু নাতিদীর্ঘাৎ কালাৎ অচিরাদেবাস্্। তত্রাপি অদ্ধ!' সাক্ষাৎ ৃ 
ন পুক্রাদিদ্বারেণেতি প্রার্থনা । কামম্ অসঙ্কোচতঃ। এবং গ্রার্থনায়াঃ প্রয়ো- 
জনম্ অঘন্ত নিষ্কৃতায় ্রাযশ্চিতবায় য্থ! পুনরেবং ন কুধ্যামিতি। চ। ২॥ ৃ 

ৃ 
৫ 
? 
: 

স্পা ীপিসিপপাপিীপিসপীসি শশী শপ সপ্টাপাশ ০। 

1 ছূর্নিকা।] ৬ 
অতোঞমে অচিরাদিপরাধজং ব্যসনং ভবতু যথা পুনঃ এবং ন কুর্ধ্যামূ॥ ২॥ 
পপ পপ পাপা 

মি শ্রীজীবগ্বোস্বমী | |] 

০১ | ২॥ 

| শ্রীবিখনাখচক্রবর্ভী |] 
রাঁজানুতপ্য নির্ধিদ্য কৃতে প্রায়োপবেশনে । 

| উনবিংশে মুনীন্দ্রাণাং সদসি শ্রীশুকাগমঃ ॥ ০ |" 
অথ স্বগৃহীগমনকাল এব ম্ুছুর্মনা অভূৎ। চিস্তামাহ সার্ধদ্বাভ্যাম। নীচং 

*নিন্দ্যং কনর । অমীবমিতি পাঁঠে পাপম্। ব্রহ্গণি ত্রাঙ্গণে ॥ ১ ॥ 
অন্ধ! ্াক্ষাদেবাস্ত ন তু পুত্রাদিদ্বারেণ ॥ ২॥ 

নি রিনি রঃ 

সেই ঈশ্বরণদৃশ খষির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের নিমিত্ত ৃ 
আমার ঘোরতর ব্যসন উপস্থিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ ৃ 
'নাই। প্রার্থনা করি, এঁ বিপদ পুত্রাদি দ্বারা প্রকাশিত নাহুইয়! ! 
অচিরেই সাক্ষাৎ আমাতেই সম্পূর্ণ আপতিত হউক । তাহ! ৃ 
হইলে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে এবং আর কখন 
ঈদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে না না ॥ ২॥ 
১৯৯ শা আসি সি সির উপ সি টি সিটি ৬ টি অন হা সা লিট বলি কও সী ক ভা উট অসিত উন সা পা চারার রানি টি টা পা রাব্জটনিান্া্িটা 
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£ 

সন্ভাবেন তথাভিগ্রেতুমযুক্তত্বাৎ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥ 

স চিন্তয়ন্নিখমথাঁশৃণোঁদঘথ। , 
মুনেঃ সৃতোক্ো নির্ধতিস্তক্ষ কাখ্যঃ | 
স সাধু মেনে ন চিরেণ তক্ষকাঁ- 

নলং প্রসক্তস্ত বিরর্ভিকারণম্ ॥ ৪1 ৪  * 
অথ ইখং চিন্তয়নু সঃ ( রাজী) মু'নঃ হতোজঃ তুক্ষকাখ্য; নির্ধতিঃ যথ। (০্বিষ্যতি তথ'* 

অশৃণৌৎ। (্রুত্বা চ) সঃ এসক্তস্য ন চিরেখু বিরক্তিকারাং তক্ষকানলং সাঁধু মেনে ॥ ৪ ॥ 

[শ্রীধরস্বামমী |] 
এবং সাক্ষাৎ শ্বশ্তৈব ব্যসনং সংপ্রা্্য তত, প্রাগেব, কিঞ্চিত প্রার্থয়তে 

আদ্যৈব মে রাজ্যাদি দৃহতু প্রকোপিতং ব্রন্ষকুলং তদেবানলঃ। পুনর্থিজাদীন্ 
গীড়য়িতুং স ধীর্মে মাভৃৎ ন ভবেন্িত্যর্থঃ ॥ ৩। 

[ চুণিক। |] 
কিঞ্ ব্রন্মকোপোথিতোহগ্সিঃ মে সমৃদ্ধং রাজ্যাঁদিকং দহতু ॥ ৩ ॥ 

[শ্রীজীবগোম্বামী। ] : 
অদ্যৈবেতি। দংতু (প্রকোপিতব্রা্মণকুলং নিষ্রিভীকত্য রাজ্যাদিক- 

মট্যেব) মে মত্তঃ সকাশাদগ্ধবদপযাত্বিত্যর্থঃ | রাজ্যাদো 'অপরেষা* দ্বিজাদীনাং 

[ গ্রাবিখন[থচক্রবস্তাঁ |] 

দ্বিজদেবগা ছুঃখয়িতুং ধীর্ন মেহভূন্ন ভবে ॥ ৩ | 

আমি অতি অভদ্র, আমার রাজ্য, বল ও স্থসমৃদ্ধ রাজ- 
কোষ, এই পমন্ত ব্রক্মকোপানলে অদ্যই দগ্ধ হইয়া; যাঁউকণ 
পাপের প্রতিফল প্রাপ্ত হইলে, আমাঁর আর কদাঁচ গো 
ব্রাহ্মণ ও দেবতার প্রতি এরূপ পাপীসী বুদ্ধি ইইবে না ॥৩। 

রাজা বিষাদিত চিত্তে এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, 
এমন সময়ে 'মহধি শমীক কর্তৃক প্রেরিত তদীয় শিম্য গৌর 
মুখ খষি আসিয়া! রাজাকে বলিলেন, “মহারাজ " আঁমাদের 
গুরু মৃহধি শমীকের পুত্র শৃঙ্গীর শাপে অদ্য হইতে সপ 
দিবুনে তক্ষকের দংশনে আপনার মৃত্থ্য হইবে ।” .তৎ্শ্রবণে 
0 ২ পা লী লি বালী রিল লী তলা লা পা রি পান পাটি বাসি পা লা পট পিল পি জা পি লী পা পাটি পা এ পাদ শশা পতি শা লা পি পা পল লা শি পা লা রতি লি ১৮ পাত পাপী পো পা পরি 

চা 
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অথো! বিহায়েমমমুগ্চ লৌকং বিমর্শিতো। হেয়তয়। পুরস্তাৎ। 
কুষ্ণীজ্বিসেবামধিমন্যমাঁন উপাবিশৎু প্রায়মমর্ত্যনদ্যায্ ॥ ৫॥ 

অথে। পুরস্তাৎ (উতভৌ লোকৌ ) হেয়তয়। বিমর্শিতৌ। (ততঃ) ইমম্ অমুং চ লৌকং 

বিহার কৃষ্ণাজ্বসেবাম্ অধিমন্যমানঃ অমঞ্ত্যনদ্যাং প্রায়ম্ উপাবিশতৎ ॥ ৫॥ 

 ইথং চিন্তয়ন্ স রাজা মুনেঃ স্থতোক্তঃ সপ্তমেহহনি নির্খ তিমূত্যর্যথা ভবি- 

ষ্যতি তর্থাশুণোৎ । শমীকপ্রেষিতাৎ শিষ্যা শ্রত্বা চ সঃ তক্ষকম্ত বিষাগ্িং 
সাধু মেনে । যতো! বিষয়েষু প্রসত্তস্ত বিরক্তিকাঁরণম্ ॥ ৪ ॥ 

পেলে সি জসিিসসিনা 
[চিক । ] 

ইং চিন্তয়ন্ স বাঁজা শশীক রীধিতশিষাসুখেন তক্ষকাৎ মৃত্যু শ্রত্বা সাধু 
মেনে ॥ ৪ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী | ] 
নে হ্ুতৈনৌক্তঃ সপ্তমেহহনি রা নির্ধতিমৃ্যুর্যথা ভবিষ্যতি 

তথা অশৃণোতৎ। শমীকপ্রেষিতাচ্ছিষ্যাৎ গৌরমুখাৎ। যথা-_-ভো| রাঁজন্ অজ্ঞা- 
নেন বাঁলকেন দত্তমভিশাপং শ্রত্বা মুহুরনুতপ্ুস্তঞ্চ সন্তর্জাম্মদৃগুরুঃ গ্রতীকাঁর- 
মপশ্তন্ খিদ্যুন্ ত্বয়ি“কারণ্যপূর্ণো মাং প্রাহিণোদ্রাজা জ্ঞাত্বা পবলোকার্থং 
কিমপি যততামিত্োেতদর্থম্। ইত্যুক। গতে তন্মিন্ রাজা স্বাপরাধং ক্ষময়ন্ তত্র 
জিগমিষুরপি মুনের্জনিষ্যমাণং লজ্জাসঙ্কৌচাদিকং স্বস্ত চ শাপাত্তানিচ্ছাং 
বিচার্য ন জগাম। যতঃ স তক্ষকস্ত বিষাগ্নিং সাধু মেনে। কীদৃশং বিষয়ে প্রস- 
ক্তম্ত মম বিরক্তিকারণম ॥ ৪ ॥ 

1 1 

পাপা সর সিসি উপিস্পসিসসিপসিা সস সা সি সি তপাসিপি সি সি 

রাঁজ বিবেচনা করিলেন, আমার মঙ্গল হইল, আমি থোর 
বিষয়াসভ ছিলাম, অচিরেই বৈরাগ্য লাভ করিতে পারিব। 
অতএব তক্ষকের বিষাগ্রিকে তিনি সাধু বলিয়াই স্থির করি- 
লেন ॥ ৪ ॥ এ 

তিনি অভিশীপ শ্রবণের পুর্ধেেই ইহলোক ও পরলোক, 
উভয়েরই হেয়ত্ব স্থির করিয়। রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি শাপ 
শ্রবণাস্তর তছুভয়কেই পরিত্যাগ পুর্ধ্বক শীকৃষণচরণারবিন্দ- | 

( তজনই সকল পুরুথার্থের সার স্থির করিয়। তৎপরায়ণতার 
পৃ সহিত গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনের মক্কল্প করিলেন ॥ ৫ & 
বনু 8 বনপা সিল বল কা ঈ্ লাতা ৯০৯ দিলা জি জল ৬ শনি লা দা স্পা শপ্ীণ সপ ৯ সির পর সস ৬ দলা? সা অপ ৬ সির সা ২৫৯ সক সপ সালা? পা € ঃ 

৪ হাসাসিস্পিসিতিস্পীস্পিস্পিপিসপাস্পাসসির সানা সক অাস্পাস্পাসপাসি 



৮৫% 
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যাবৈ ললম্্ীুললীবিনিশরকষ্ণাজ্বিরেগৃভ্যধিকামথুনেী . 
পুনাতি সেশানুভয়ত্র লোকান্ কম্তাং ন সেবেত মরিদ্যমাণঃ॥৬॥ 

লসচ্ছীতুলনীবিমিশ্রকৃষ্ণাত্বি রেণুভ্যুধিকা ঘুনেতী যা! বৈ (গঙ্গা) উভয়ত্র সেশান্ লোকান্ 
পুনাতি, মরিষ্যমাণঃ কঃ (জনঃ) তাং ন সেবেত॥ ৬॥ রি 

[গ্রীধরম্বামী।$ 
অথো অনস্তরমূ। উতৌ লোকৌ পুরস্তাদ্রাজামধ্য এব হ্যেতয়া বিচা্িতৌ 

বিহায়। প্রীরষ্ণাজ্বি সেবামেবাধিমন্যম:নঃ সর্দপুরুষাথেভেযোহধিকাং জানন্।, 
্রায়মনশনং তস্মিসিত্যর্থ, তত্মঙ্বল্পেনোপাবিশদিতি যাবৎ । যন্ধা গরাযং রষট 
ময়নং শরণং যথা! ভবতি তথা ॥ ৫ ॥ 

অমর্ত্যনদ্যামিততি বিশেষণস্ত ফলমাহ। যাঁ গঙ্। লম্তী ্রীর্স্তাঃ তয়া রর 
বিমিশ্রা যে কৃষ্চাজ্বিরেণবস্তৈরভার্ধঘকং সর্ধোত্কৃষ্টং যদু তত্ত নেত্রী তদ্- 
বাহিনী । উভয়ত্র অন্তর্বহিশ্ সেশাঁন্ ঈশৈঃ লৌকপালৈঃ সহিতান্ লোরান্ 
পুনাতি | মরিষ্যমাণঃ আসন্নমরণঃ মরণন্তানিমতকালত্বাৎ সর্বোহপি তথা । 
ততন্তাং কো ন সেবেত ॥ ৬ ॥ 

শি সি পিসি পাস তসি এিতি-। ৯৯ ক সস পাস ৯ পি পি রিপা পিস পি এ 
৯ ২৯ সী সস 

[ চুধিকা 11 

অথ কৃষ্ণাজ্বি সেবামধিকীং মন্যমানঃ রাজা ভগবচ্রখনির্গতায়ীং গঙ্গায়াং 
গ্রায়োপবেশং কৃতবান্ ॥ ৫ ॥৬॥ 

[ শ্বীজীবগোম্বামী |] 
* প্রায়োপবেশম্চাঁয়ং তত্তামমর্ভ্যনদ্যামেব যুক্তঃ। যতস্তস্তাঁং তদভীষনত 

্রীরুষ্ত্ত সন্বন্ধঃ সর্কের্ষাং পাবনত্বং চ্ফুটং দৃশ্তুতে ইত্যান্তাম্ তন্ত ব্রাঙ্মণাপরাধ- 
কলুষভীতঙ্ত শ্রীরুফন্তাত্বি,সেবামেব 'চ সর্বাধিষকপুরুযার্থতয়া লিগ্োর্বাসী! 

ডু 

[গ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তাঁ |] : 

ইমম্ অমুঞ্চ লোকং বিহায় কুতঃ পুরস্তাৎ শাপাৎ পুর্ব্বমেব হেয়তয়া উভৌ 
বিমর্শিতৌ বিচারিতৌ অতঃ অধি র্ধপুরুষা্থাধিক্লাং মন্যমানঃ গ্রায়মনশনং 
প্রত্যুপাবিশৎ সঙ্কল্পেনোগাবিবেশ ॥ ৫ | 

পপ ৩০পপিসপেপপীশিশসসপপীশিপী পিপিপি টি রি 

গ্রীতুলসীবিমিশ্র শ্রীরুষ্ণচরণরেণুর সংস্পর্শে সর্ধ্বোত্কৃউট 
বারিপুর বহন”করিয়া যিনি লোকপালগণের সহিত নিখিল 
লোকের বাহ্য ও অভ্যন্তর পবিত্র করিতেছেন, মিজের্ 
আসন্ন মৃত্যু জানিয়াও কোন্ ব্যক্তি “সেই গঙ্গার সেবা না 
করিবে ! ॥ ৬॥ টি 

? 
এসসি সিসি 168 গম লিউ রি ৯০৯১৯ এ পি একাত্ম নবনেহািদ লা পি প৯ পারা ০ লা 

ক ১ রর 



দি ভাসি, শি শিস পি পিপাসা পিপিপি সনি 

! 

ৃ ৬৯৪ নু প্রীমন্ভাগবতম্ | 
[১ স্কং_-১৯ অংণ 

ইতি ব্যবচ্ছিদ্য স পাগুবেয়ঃ প্রায়ৌপবেশং প্রতি বিষুঃপদ্যাম্। 
দধ্যে৷ মুকুন্দীজ্যিমনন্যভাবে। মুনিব্রতো। মুক্তসমস্তসঙ্গঃ ॥ ৭ ॥ 

সঃ পাওবেরঃ ইতি বিফুপদ্যাং প্রায়োপবেশ্ং প্রতি ব্যবচ্ছিদ্য অনন্যভাবঃ মুনিত্রতঃ মুক্ত- 

সুমস্তসঙ্গঃ (চ সন্) মুকুন্দাভ্বিং দধ্যো ॥ ৭ ॥ 

| [শ্রীধরম্বামী।] ৮ 
ইতি এবং বিষ্্পদ্যাং গঙ্গায়াং প্রটুয়োপবেশং প্রতি ব্যবচ্ছিদ্য নিশ্চিত । 

পাগুবেয় ইতি ততৎকুলৌচিত্যং দর্শয়তি। নাস্তান্তশ্মিন ভাবো যন্ত সঃ। কুতো! 
মুনিব্রতঃ উপশাত্তঃ ৷ তৎ কুতঃ মুক্তঃ সমস্তসঙ্গো যেন সঃ॥ ৭ ॥ 

[ঠণিকা |] 
তত্র মুক্তসমস্তসঙ্গঃ সন্ মুকুন্্রাজ্বিং দ্য ॥ ৭॥ 

ৃ [ শ্রীজীবগোন্বাষী |] 

সর্ধবন্তাপি জীবন্ত তত্রাপ্যাসন্নমরণস্ত সৈবাশয়িতৃং যৌগ্যেত্যাহ যা বৈ ইতি । যা 
বৈ তাদৃশত্বেন স্বয়ং প্রসিদ্ধ পুনর্লসতপ্রিয়স্তদানীং প্রচুরতয়! বুন্দাবনজাত! যা" 
স্তলস্তস্তাভির্বিমিশ্রা পূর্বং বিমিশ্রীভূত। প্রক্যং প্রাপ্ত ধা বৃন্দাবনস্থিতাঃ স্বয়ং 
ভগবতঃ কৃষ্ঝম্তাজ্বি হরণবস্তৈরভ্য ধিকং যমুনা রূপমন্তু তন্তাঁপি নেত্রী বোট্রীতার্থঃ। 
অভ্যধিকর্ং চোক্তমাদিবারাহে-__গঙ্গ! শতগুণ| পুণ্য মাথুরে মম মণলে। 
যমুন| বিশ্র্ত। দেবি নাত্র কার্ধ্যা বিচারণা ইতি। জলপ্রবাহরূপ! গঙ্গ হত্র 
বোট্রী।“ বাহঞ্চ তাদৃগন্ধু। ততো! ভিন্নত্বমেবোপপদ্যত ইতি নেত্রীতি সট্দৈব 
তন্নয়নং লভ্যত ইতি চ তথ৷ ব্যাখ্যাতম্। কৃষ্ণশব্শ্ রূট্য। শ্রীগোপাল এবাধিকং 
গ্রাসিদ্ধ ইতি তু তথা ব্যাগ্যাতষমেব। অভেদে হি তাদৃগন্ুরূপেত্যেবাবক্ষ্য- 
দিতি ॥ ৬॥ 

ূ '  কীদৃশঃ সন্ দধ্যো তত্রাহ মুক্তেতি অনস্তেতি চ ॥ ৭ ॥ 
০ সিসি সপ সপ পাপ 

এ _..[শ্ীবিশ্বনাথচন্রবর্তী |] 
অমত্ত্যনরদ্যাং গঙ্গায়াধেব কুতন্তত্রাহ। অভ্যধিকং সর্কবোৎকষ্টং যদস্থু তন্ত 

নেত্রী তদ্বাহিনী। উভয়ত্র উদ্ধাধোহস্তর্বহিশ্ঠ ॥ ৬ ॥ 

,  পাুকুলতিলক* রাজা পরীক্ষিৎ এই প্রকারে গঙ্গায় 
প্রায়েঁবেশনে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ পুর্ব্বক 
উপশাস্ত-চিত্তে অনন্যভাঁবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ 
ধ্যান করিতে.লাগিলেন ॥ ৭॥ ্ | 



শপ পসসসপরইক কামর 

্ $ স্ং--১৯ অং।] শ্ীমপ্ভাগবতমূ ] ৬৯৫ 

তত্রোপজগ্মভূবিনং পুনানা মহানুভাবা মুনয়ঃ সশিষ্যাঃ। “ 
প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ স্বয়ং হি তীর্থানি গুনস্তি সম্তঃ1৮। 

তত্র ভুবনং পুনানাঃ মহানুভাঁধাঃ সষ্িষ্যাঃ মুনয়ঃ উপজগা,ঃ | ম্বয়' হি সন্তঃ প্রায়? 
1 

তীর্থাতিগমাপদেশৈঃ তীর্থানি পুনস্তি ॥ ৮ ॥ 

তত্র তদ1 তদর্শনার্থং সুনয় উপাগত), ন তু তীর্থনানার্থং কুতার্থত্বাৎ। নন. 

তাঁদৃশানামপি তীর্ঘযাত্রা দশ্ততে তরাহ গাঁয়েণেতি | তীর্ঘযাত্রাব্যাজু1৮1৯।১০। 

| চূর্ণিক1। ] 

এতন্সিরস্তরে তদর্শনর্থং সশিষ্যাঃ মুনয়ঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ৮, 

[ শ্ীজীবগোন্বাঁী |] 

তত্রেতি। সাক্ষাচ্ছীভগবতপাঁদসন্বন্ধীনি গঙ্গাদীনি বিনেতি জ্ঞেয়ম। তেষু 
তেষামপি পরমাদরাঁৎ। কিং বা উৎপ্রেক্ষামাত্রমিদং ন তব তেযামপ্যভিগ্রা় | 
তামেবাহ প্রায়েণেতি ॥৮॥ ৯ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ 

ৃ্ [ শ্রীবিশবনাথচক্রবস্তা |] 

ব্যবচ্ছিদ্য নিশ্চিত্য। প্রায়োপবেশং প্রতি লক্ষীকৃত্যেত্যর্থ;ঃ ৷ ন অন্থা্্িন্ 
কম্মজ্ঞানদেবতধস্তরে ভাবো যস্ত সঃ ॥ ৭ ॥ ্ ৬ 

তত্র তদ! তদ্দর্শনার্থং মুনয় আগতা ন তু তীর্ঘস্নানার্থ কৃতার্থত্বাৎ। নন্থু 
তাঁদুশানামপি তীর্ঘযাত্র দৃশ্ততে তত্রাহ প্রায়েণেতি। তীর্ঘযাত্রাব্যাজৈস্তেম 
তীর্থেভ্যোইপি পরীক্ষিতো দর্শনং তে হৃধিকং দৃঢ়ং গুঁং) নিরনৈষুরিতি ভাঁবঃ |" 
অকন্মাদুভৃতপ্রতিম্থানন্দান্তথান্থপপত্ত্া! সর্বজ্ঞতয়া ভাবি বৃত্তান্তজ্ঞান্বা শ্রীভাগ- 
বতামুতপানার৫থমিতি ভাবঃ ॥৮ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥ 

তৎকালে 'ভুবন-পবিত্রকারী মহানুভাব মুনিবৃন্দ শি্যবর্গ 
সমভিব্যাহারে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
স্বয়ং ীর্ঘস্বরূপ সাধু সকল তীর্ঘন্নারনব্যাজে প্রায়ই এইরূপে 
তীর্ঘসকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥ 



৬৯৬ শ্রীমন্ভাগবতমৃ। ০ 
রা 
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অত্রির্বশিষ্ঠশ্ঠ্যবনঃ শরদ্বানরিষ্টনেমিভূ্ টের বা | 
পরাশরো গাধিস্্রতোহথ রাঁম উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদেখাবাঁহো ॥৯। 
মেধাতিথির্দেবল আই্টি'ষেণো ভরদ্বাজো গৌঁতমঃ পিপলাঁদঃ। 
মৈত্রেত্ ওর্ববঃ কবষঃ কুস্তযোনির্ৈপাঁয়নে। ভগবাম্নারদশ্চ ॥১০॥ 

অন্যে চ দেবর্ধিত্ন্বর্ষিবরধ্য| রাজর্ধিবর্ধ্যা অরুণাদয়শ্চ | 
নানার্ষেয প্রবরান্ সমেতানভ্যর্চ্য রাজ! শিরস| ববন্দে ॥ ১১। 

অত্রিঃ বশিষ্ঠঃ চ্যবনঃ শরদ্বান্ অরিষ্টনেমিঃ ভৃগুঃ অঙ্গিরাঃ পরাশরঃ গাধিস্থতঃ চ অথ 

রামঃ উতথ্যঃ ইন্্প্রমদেখ্ুবাহৌ ॥ ৯॥ 

মেধাতিথিং দেরলঃ আর্টি'ষেণঃ ভরদবাজঃ গৌতসঃ পিপ্লল।দঃ মৈত্রেয়ঃ উর: কবষঃ কুস্ত- 

যোনিঃ দ্বৈপায়নঃ ভগবান্ নারদঃ চ॥ ১০ ॥ 

অন্তে চ দেবরিব্রধিব্্যাঃ রাজধিবর্ধ্যাঃ অরুণাদয়ঃ চ (সর্দে উপজগ্,)। রাজ। সমে- 
ভাঁন্ নানার্ষেয প্রবরান্ (তান) অভ্য্চ্য শিরসা বন্দে ॥ ১১ 

[চুণিকা। ] 
তে চ অল্রিঃ বিঃ চ্যবনঃ শরদ্বান্ অরিষ্টনেমিঃ ভূডঃ অঙ্গিরাঃ পরাশরঃ 

বিশ্বামিত্রঃ পরশুরাম: উতথ্যঃ ইন্ত্রগ্রমদঃ ইধ্ুবাহঃ ॥ ৯ ॥ 
মেধাতিথিঃ দেবলঃ আষ্টিষেণঃ ভরদ্বাজঃ গৌতমঃ পিপ্ললাদঃ মৈত্রেযঃ গর্ব: 

কবষঃ অগন্তিঃ ব্যাসঃ নারদঃ ॥ ১০ 

অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্ান্, অরিষ্টনেমি, ভূ, অঙ্গিরা, 
পরাশর, গাধিস্থত বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্প্রমদ, 
ইখ্মবাহ, মেধাতিথি, দেবল, আই্টিষেণ, ভরদ্াজ, গৌতম, 
পিগ্ললাদ, মৈত্রেয়, গুবর্ব, কবষ, ুম্তযোনি অগস্ত্য, বেদব্যাস 
ও দেবর্ধি নারদ, ॥ ৯॥ ১০ ॥ 

অপরাপর প্রধান প্রধান দেবর্ধি, ব্রহ্ধর্ষি ও রাঁজধি এবং 
অরুণ প্রভৃতি কাগুর্ধি সকল সেই স্থানে আঁলিয়া৷ উপস্থিত 
হইলেন। নানাগোত্রীয় প্রধান প্রধান খধিকুলকে একত্র সমা- 
গত দর্শনে রাজ] তাহাদিগকে যথাবিধি পুজা করিয়।. অবনত 
মস্তকে প্রণাম.করিলেন ॥ ১১ ॥ 



১স্বং--১৯ অং।] শ্রীমন্ভাগবতমূ। , ৬৯৭ 
পনির ৯৯ ৯০৯ ল্নসিরি৯াসি রিপার উতর রা সসসপিসিটাল উস্তাদ? ৬ দি দি দি সদ পাস 

স্বখোঁপবিষ্টেম্ণথ তেষু ভূয়ঃ ৃ 
কৃতপ্রণামঃ স্বচিকীষিতং যু । 

বিজ্ঞাপয়ামাম ধিবিক্তচেতা! 
ঃ ৪. * 
উপস্থিতো হগ্রেহতিগৃহীতপাণিঃ ॥ ১২ ॥ ট 

অথ তেু হুখোপাবিষ্টেঘু ( সঁংস্থ, বিবিজ্ঞচেভাঃ অভিগৃভীতপা11ঃ আগে উপস্থিত: (সঃ) 

ভূয়; কৃতপ্রণাম; (সণ্), যৎ স্বচিকীধিতং, ( তং , বিজ্ঞ/পয়ামা ॥ ১২॥ | 

[ শ্রীধরস্বামী |) 

অরুণাঁদয়ঃ কাঁগুধিতবিশেষেণ পুথক্ নি্িষ্টাঃ। নানা যান্তার্ষেযাণি খষীণাং 
গোত্রাণি তেষু প্রবরীন্ শ্রেষ্ঠান্। শ্চটিরস ভূবং স্পৃষ্ঠা ববন্দে ॥ ১১ ॥ 

বিজ্ঞাপনার্ঘং পুনঃ রুতপ্রণ:নঃ | বিবিজ্তঃ শুদ্ধং চেতো যগ্ত । অভিগৃহনুতৌ 
ংবোজিতৌ পাণী যেন সঃ। স্বচিকীর্ষিতং প্রারৌপবেশনাদি যুক্তমধুক্তং বেতি 

বিজ্ঞাপয়ামাস ॥ ১১ ॥ 

[ চুধিকা। ] 
/ ঙ 

অন্যে চ রাজধিদেবধিব্র্র্ষয়ঃ | এতান্ সর্বান্ অভার্চ) রাঁজা ববন্দে ॥ ১১। 
ততঃ সুখোপবিষ্টেঘু তেষু পুনঃ এণম্যাঞ্জলিং বন্ধা শ্বচিকীধিতং বিজ্ঞাপয়া- 

মান ॥ ১২ / 

[ শ্রীজীবগোন্বামী। ] * 

বিজ্ঞাপয়ামাসেতি বক্ষ্যমাণমিত্যেব জ্ঞেয়ম্ ॥ ১২ 
এপি পিস পািশীকািিশিপিপিপপপসপিপািপা পিপিপি সদ পাতি শত শি শ ৩িশািশি 

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তীঁ। ] 

অরুণাদয়ঃ কাণ্ধিকবিশেষেণ পৃথডিদিষ্টাঃ ॥ ১১। 
অভিগৃহীতপাণিঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১২ ॥ 

২ ১ শীশাশশিশি পাটি পাপাশাত 

মা. 

অনন্তর এ খষি সকল স্থখে সমাদীন হইলে, তিনি 
তাহাদিগকে পুনর্ববার প্রণাঁম পূর্ববক বিশুদ্ধান্তঃকরণে 'কুতা-* 
গ্ললিপুটে তাহাদিগের সন্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় সঙ্কল্লিত 
অভিপ্রীয় নিবেদন করিলেন ॥ ১২॥ 7 
১৬-০৯ 5.০ সিসি ৪ ৯ ৯৫ তান 

৮৮ 



+ ৬৯৮, শ্রীমগ্ভাগবতমৃ। [১ স্বং-১৯ অং। 

রাজোবাচ। 

অহো বয়ং ধন্যতম! নৃপাণাং মহতমানু গ্রহণীয়শীলাঃ। 
রাজ্ঞাং কুলং ব্রান্ষণপাদশৌচাঁদারাদিস্যষ্টং বত গঙ্থ্যকর্ম ॥১৩॥ 
_ অহে।'বত ! মহত্তমানুগ্রহণীয়শীলাঃ বয়ং নৃপাণাঁং ধূন্যতমা। গর্হ্য কর্ম 'রাঁজ্ঞাং কুলং ব্রাহ্মণ- 

প্রাদশৌচাৎ আরাৎ বিস্বষ্টম্ ॥ ১৩॥ . 

[ শ্রীধরম্পমী |] 

অনুমৌদনেনানুগ্রহমালক্ষা আত্মানং শ্লাঘতে অহো ইতি । নৃপাঁণাং মধ্যে । 
মহতমৈরন্থশহণীয়ং শীলং বৃত্তং যেষাম্। এতচ্চ রাজ্ঞামতিছুর্লভমিত্যাহ। ব্রাঙ্গ- 
ণানাং পাদশৌচাৎ প্াদপ্রক্ষালনোদকাৎ। দূরাহচ্ছিষ্টবিণৃমুত্রপাঁদাস্তাঁংসি সমুৎ- 
স্থজেদিতি স্থতেঃ দূরে হি তৈস্তদিস্থজ্যতে । ততোহপি দুরাদেব বিশ্ৃষ্টং ক্ষিপ্ত 
উনি স্থাতুমযোগামিতার্থঃ। গর্ছাং কর্ম বস্যেত্যাস্থানমুদ্দিস্তো ক্রম ॥ ১৩॥ 

পা 

পসরা পিপিপি সা পি শপ পন া্রপক 

[চুরদিব কা।] 
রাঁজোবাঁচ । অহো! বয়ং ভব উরইগৃহী তাঃ অতএব ধন্যাঃ ॥ ১৩ ॥ 

[ শ্রীজীবগোম্বামী |] 

অহো! আশ্চর্স্য্। কিমাশ্র্যং তত্রাহ। নৃপাণাঁৎ মধ্যে বয়ং পাগুবাঃ 
মহত্তমানং ভবতামনুগ্রহং শীলয়ন্তি যে স্থায়ত্তৃবাদয়স্তাদৃশাঃ সন্তো ধন্ততম! 
জাতা ইতি শেষঃ। শ্বতস্ত নৃপাণাং কুলমীদৃশমিত্যাহ রাজ্ঞামিতি । ষতে। গর্থ্যং 
কর্ম হিংসাদিলক্ষণং যস্য তাদৃশমিতি ॥ ১৩॥ 

১ সপ পপি শত ১ পাপা সপ 

ৃ শ্রীবিশ্বনাথচন্রবর্তা |] 

. হ্বম্মিন মুনীনাং স্বাভারিকমনুগ্রহমালঙ্্যাহ অহে! ইতি ।. মহত্তমানামনু- 
গ্রহণীয়ম্ অনুগ্র্থার্থং শীলং যেষাং তে। এত্রচ্চ রাজ্ঞামতিহূর্লভমিত্যাহ রাজ্ঞা- 
মিতি। দুরাদুচ্ছষ্টবিণমুত্রপাদাস্তাংসি সমুৎস্থজেদিতি স্থৃতেঃ। আশ্মাদৃদুরত্থ- 
পাদশৌচস্কলাদপি আরাদ্দুরে রাজ্ঞাং কুলং বিশ্্টং তৈর্রাঙ্গৈস্ততরাপি স্থাতু- 

মননুজ্ঞানাদিদদ তার্থঃ। যতো, গরকর্মট সর্বতোহপ্যপবিত্রম্ ॥ ১৩ ॥ 
পপ পপ পপ ক পপ পপ 

_. অনন্তর তাহাদিগের অনুগ্রহ লক্ষ্য করিয়া রাজ! পুন- 
বর্বার বলিলেন, অহো ! আমাদের সদৃশ নিন্দনীয়াচার-পরায়ণ 
'রাজকুলের সমীপে ব্রাঙ্ষণগণ পাদপ্রক্ষালনৌদকও পরিত্যাগ 
করেন না । আপনার! মহন্তম বলিয়াই আমার প্রতি অনুগ্রহ 
প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্য আমি রর তগণের মধ্যে ধন্যতম 

"হইলাম ॥ ১৩ ॥ 

পপ পল পপ পক 

৯ সমস পাটি তে সস 

পি পা বক ক এ পরত সা সিসির পাস সপ সি সা সি সাস্পাসপািসিপা সপাস্সিরিসপিাস্পিপাস্পিি পিপি পিপাসা আপা সিল সপ পিসি 



সিসির এ পাস শপ ৯ সিলসিলা লাস পোস্ট 

ঃ স্কং-_১৯ অং] শ্ীমন্ভাগবতমৃ। ৬৯৯ ণ 

তস্তৈব মেহঘস্য পরাবরেশো ব্যাঁসক্চিভম্ত গৃহেষ্বভীক্ষমূ। 
নির্ব্বেদমূলে। ছিজশাপরূপো ঘত্র প্রসক্তো ভয়মাণ ধন্তে ॥১৪। 

তশ্থা এব অ৭স্য গৃহে অভীক্ষং ব্যাসক্রচিতদ্য মে পরাবরেশঃ নির্বদমূলঃ ( নির্ব্েদমূলং ) 
দ্বিজশাপরূপ: ( বব) । বত্র প্রসঙ্ত; আগ তয়ং ধত্তে | ১৪ ॥ 
৮-৮-8-252222742122528452552-5225252 টিভির বোনে 

গ্ শ্রাধরস্বামী | ্) 

'আন্তাৎ তাঁবদনুগ্রহঃ* বরহ্মশীপোহপি ভগবৎপ্রসাশীদেব জীত ইতাহ। 
তস্য গর্াকর্মদ এব অতোইঘস্য পপ্সি'আ্বন: গৃহেঘাসক্তচিত্তসা মে স্বপ্রা্তয়ে 
পরাবরাণামীশ এব দ্বিজশীপ তন বভূব | যত্র যন্মিন শাপে সতি হেষু প্রসক্তো 
ভয়ং ধত্তে নির্বধো ভব।ত স্বয়মূ। যতে। নির্বেদনূলঃ নির্বেতেো ঈ্বরাঁগ্যং মূলং 
প্রাপ্তিকারণং ষম্মিন। শ্বস্য বৈরাগ'গ্রাপ্ত্বাৎ তস্ত চ শয়মূলত্বাঁৎ তদর্থং দ্বিজ- 
শাপং কারিতবানিত্যর্থ; ॥ ১৪ ॥ , 

[ চুণিকা। ] 

আস্তাঁং তাঁবদনুগ্রহঃ ব্রহ্মশাঁপোহপি অগ্গ্রহায় ভবতি যতঃ পাঁপাত্মনঃ 

গ্হেষু সঞ্তচিত্তপ্ত মে স্বরূপপ্রাপ্তয়ে ভগবান্ দ্বিজশাপতয়! ভুব। যন্মিন শাপে 

সতি অয়ং নির্বিপ্রে! ভবতি ॥ ১৪ ॥ 
পপ পাপা পাপাপিপা পান ৮ শশী পপি পপসপসপাজ আকসা 

্ 88888 | ] 

তত্রাপীদমাশ্চর্যমিত্যাহ । তস্যেব ভগবদন্ুগ্রহশীলানাং বংশে গণনীযদ্যাপি 
মে মমাভীক্ষং গৃহযু ব্যাসক্তচিত্তস্য তত্রাপ্যঘস্য তাদৃশত্রান্মণাপরাধকর্তৃঃ | 
গ্রাবরেশস্ত নূনং মদন্ুগুহীতবংশজোহ্য়মিত্যামৃষ্ঠ স্বয়ং দ্বিজশাপরূপঃ তদপদেশঃ 
সন্ নির্কেদৌহন্তত্রানাসঙ্গ এব মুলম্ষ্টস্তকো যস্য শ্বন্িন্নাসঙ্গস্য তদ্রপোইভবৎ। 

আমি অতি গহিতকন্মা পাপাত্বা হইলেও আপনার! 
আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। কেবল আপনাদিগের, 
অনুগ্রহই ব! বলি কেন, আমি নিরন্তর গৃহে আঁসক্তুচিত হইয়া 
অবস্থান করিতেছিলাম, কাঁধ্য-কারণণীনিয়ন্তা স্বয়ং ভগবাঁনও 
আঁমাকে নিজপদ প্রদান করিবেন বলিয়াই বোধ হয় বৈরা- 
গ্যের মুলীভূত দ্বিজশাপরূপী হইয়াছেম। এ শাপ হইতেই 
যখন ভয় অর্থাৎ সত্বর ধিষয়াসক্তির অপগম ও নির্ষেরদ উপ- 
স্থিত হইতেছে, তখন উহাঁকে আমি ভগবদনুগ্রহই বিবেচগ্জা 
করিতেছি ॥ ১৪ ॥ 

৭ 1 
| 



চঠি€৫ 

৭০০ প্রীম্াগবতমৃ। [ ১স্কং--১৯ অং। 
০০০০০ 

তং মোপযাতং প্রতিযস্ত বিপ্র1 গন্গ। চ দেবী ধুঁতচিত্তমীশে। 

দ্বিজোপ্য্টঃ কৃহকস্তক্ষাকে। বা দশত্বলং গায়ত বিষ্লুগাথাঃ১৫॥: 
(হে) তিগ্রাঃ! (ভবস্তঃ) দেবী গঞ্সা চ ঈশে ধৃতচিত্বং তং ম! (মাঁম্) উপধাং প্রতি- 

যস্তু। দ্বিজোপস্থষ্টঃ কুহকঃ তক্ষকঃ বা অলং দশতু। বিফুগাথা: গার়ত ॥ ১৫॥ 
পাপা ০০ ০ 2৮ পপ সা পপ পাপ পাপা ৮৭ পিপিপি পল তি পি পসটীপাপিসপ পপ আপ পিক পপ রসদ স্পট পপ সপ পপ ক 

রর [ শ্রীধরন্বামী।)" 

_ তান্ শ্রীর্থয়তে দ্বাভ্যাম্। তং মা মাম্ উপখাঁতং শরণাঁগতং প্রতিযস্ত 
জানন্ত। দেবী দেবতারূপা। গঙ্গা! চ শ্রত্যেতু। বাশব্ঃ প্রতিক্রিয়ানাদরে। 
গাথাঃ কথা গায়ত ॥ ১৫ ॥ 

[ চুশিকা 1] 
হে বিপ্রাঃ ঈশে ধৃতচিত্তং শরণাগতং মাং জানন্ত। দ্বিজেরিতঃ তক্ষকঃ অলং 

দশতু। পরস্ত বিষুগাঁথাঃ গায়ত ॥ ১৫ ॥ ? 

| 
তহি কিং স্যাত্তত্রাহ। যত্র পরাবরেশে প্রসক্তুঃ শীপ্রমেবাভয়ং তচ্চরণারবিন- 
প্রাপ্ত্যা ভয়াভাবং ধত্তে। মর্ধ্যে৷ মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্লিত্যাদেঃ। অতো- 

ইকন্াভ্বতামপ্যাগমনূং ততপ্রেরণট়ৈব জাতমিতি ভাবঃ। বক্ষ্যতে চ ্রীশুক- 
দেবমুপলক্ষাঅপি মে ভগবান্ প্রীতঃ ইত্যাদিদ্বাভ্যাম্ ॥ ১৪ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |] 

তন্ভৈব গর্হ্যকর্মণো মম তত্রাপি অথন্ত ব্রাহ্মণগলে সর্পনিক্ষেপেণ অব- 
মাননাৎ এবং পতিতপাবনত্বখ্যাপনার্থং পরাবরেশো৷ ভগবানেৰ দ্বিজশীপরূপঃ 
সন্ মৎপার্শমাগতঃ | নির্বেদমূলঃ নির্কেদস্ত মূলং কারণমিত্যর্থঃ। পুংস্মার্যম্। 
ভবদ্িধমহত্সমাগমাদন্থমীয়তে যত্র ভগবানায়াতি তব্রৈব তণ্তক্তাঃ স্বত এব 
আ'রান্তীতার্থঃ। যন্ত্র পরাবরেশে গ্রসক্ত আসক্ত জন আশু শীঘ্রমেবাঁভয়ং 
ভয়াঁভাঁবং ধত্তে ॥ ১৪ ॥ 

মহ্ভমগণ! আপনারা আমাকে শরণাগত বলিয়াই জানুন; 
আমি পরমেশ্বরে চিত্তের ধারণা করিতে উদ্যত হুইয়াছি; 
পতিতপাঁবনী গঙ্গাদেরীও আমাকে গ্রহণ করুন। দ্বিজপুত্র- 
প্রেরিত, তক্ষক দর্পই হউক বা কুহ্্ই হউক, সে আসিয়া 

ভীত নহি; আপনার! বিষ্কগাঁথা গান করুন ॥ ১৫ ॥ 
আঁমাঁকে স্বচ্ছন্দে দংশন করুক, আমি তাহাতে কিছুমাত্র পৃ 

ূ 
ৃ 
ৃ 

পাপ 



৮ হস্ত সদা 

$ স্কং--১৯ অং।] শ্রীমপ্তাগবতমূ শ০১ 
র 

দা ভাত পিকনিক জজ 

ৃ পুনশ্চ তুয়াদ্গবত্যনস্তে রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশয়েযু।  + 

ৃ 
ূ 

পাস্টিপাস্পিস্টিশাস্টাসি পাস্তা 

শি পম পটিাস্সি সি তাসিপাসপিপাসপাস্সিল 

26 5৬ ৮৯ অলিক ্টিক সস উপল জর সা অর ককের রেবেকা জা ভাস দি অনন্ত লী সাবিত জা ছি স্পা উজ সুরার চে 

(ভূয়াৎ)। সর্বত্র মৈত্রী অস্ত । দ্বিজেভাঃ নমঃ ॥ ১৬ ॥ 

মহত যাঁং যামুপযামি স্থৃষিং মৈত্রয্ত সর্বত্র নমো ঘিজেভাঃ।১৬। 
পুন চ ভগবতি অনস্তে রতিঃ ভূয়াৎ। যব যাং স্টিম উপযামি, তদাশ্রয়েযু মহৎনু প্রসঙ্গঃ চ 

শিপ শত ৯ সপ্ত | পপাশশসীপিসপিশিত পপ ০ পলা সা এ ০৮ 

রঃ [শ্রীধরন্বামী ৭] 

স আশ্রয়ে! যেষাং তেষু প্রকৃষ্ট; সঙ্গে! ভূতাৎ। তদ্যাং তস্যাং সৃষ্ট 
জন্মনি ॥ ১৬। ৃ 

০ 

[ চুণিক1।] । ] 

কিঞ্চ অহং যাঁং খা স্থপ্টিম উপযা।মি তণ্তাং তণ্তা" পুনর্ভগবদগতিঃ সাধু 
অস্ত। বঃ দ্বিজেভো। নমঃ ॥ ১৬ ॥৬ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী 11 

প্রতিযস্ত অন্গীকুর্বান্ত। তত এব হেতে'ীশে ধৃতচিত্তং সন্তং মাং গঙ্গাদেবী 
চাঙ্গীকরোতু ॥ ১৫ ॥ 

স্্রিং জন্মা। অন্তত্র সর্বত্র তু মৈত্রী অবিষমা দৃষ্িবৃস্ত। নানী ত্বাদর- 
বিশেষোহস্তিতাহ নম ইতি ॥ ১৬। 

শি লস 

[ পবিষ্বনাথচক্রবর্তী |] ৬ 
** তান্ প্রার্থকতে দ্বাভাম্। তং মা মাম্ উপযাতং শরণাগতং গ্রতিযন্ত 
জানন্ত। দেবী দেবতানপা গঙ্গা! চ প্রত্যেতু। বাশবঃ গ্রতিক্রিয়ানাদরে । গাথাঃ 
কথাঃ ॥ ১৫ ॥" ্ 

পুনশ্চ পুনরপি যাং যাং স্য্টিং জন্ম প্রাপ্পোমি তন্তাং তস্তাঁং ভগবতি রতিঃ 
তত্তক্রেষু প্রকষ্টঃ সঙ্গঃ সর্বজীবেষু মৈত্রীতি মদ্বাঞ্চিতত্রয়ং ভূয়াৎ ,ইতি প্রার্থ্যি 
গ্রণমন্নাহই নয় ইতি। যদ্বা। ব্রাহ্মণানাদরজাত্ান্তাপ আহ ্া্মণেভ্যো নমো 
ভূয়াদিতি বাঞ্ছিতচতুষ্টয়ঞ্চ ৷ ১৬ ॥ ্ট 4 

আমার এই মাত্র প্রার্থনা যে, ভগবান অনন্তে আমীর 
পুনর্ববার রপ্ভি হউক, আঁমি যেন জন্মে জন্মে হরিচরণাশ্রয় 
সাধুমহাঁজনের সঙ্গ লধভ করি এবং সমস্ত জীবেই যেন 
আমার মৈত্রী হয়। দ্বিজসত্তমগণ !* আপনা'দিগকে গ্রণমি 
করি, আপনার! আম়াকে এই আশীর্বাদ করুন ॥ ১৬॥ 

০০০০০ 

পসপিস্টি সপাপিসিসপাসপাপি - 

পাস 

€ 

১ 

৮ 

৪ 
এ 5838 



টি ৰ গ্রীমস্ভীগবতমৃ । [১ স্ব--১৯ অংগ 

ইতিত মন রাজাধ্যবসায়যুক্তঃ প্রাচীনমূলেষু কুশেষু ধীরঃ | 
উদজুখো দক্ষিণকুল আস্তে সমুদ্রপত্র্াঃ সহতন্যস্তভারঃ, ॥১৭। 

: এবঞ্চ তন্সিক্নরদেবদেবে প্রায়োপবিষ্ে দিবি দেবসঙ্ঘাঁ ? 
? 

1 গরশস্ত-ভূমৌ ব্যকিরন্ প্রসুনৈমু্দা যুহ্ছু ্দুভয়ম্চ নেছুঃ ॥১৮। 
ৃ “, ইতি অধ্যবসায়যুক্তঃ ধীরঃ স্বহতন্তত্তভারঃ রাজ সমুদ্রপত্যাঃ দক্ষিণকৃলে প্রাচীনমূলেষু 

ঢ কুশেষু উদঘুখঃ আস্তে স্ম॥ ১৭। ৃ 

ৃ 

ৃ 

শি শি এ টিসি তি একি, পতি এ জকি টি ৯ লি লি ও চি এসপি বাসি ক পি ক লাস ও সি 22224 ১ রা টস এ ছি ভাটি করছি শি চাস জাত ভ্টিপানী, পিসির নি 

_ এবং চ তশ্মিন নরদেবদেবে প্রায়োপবিষ্টে (সতি ), দিবি দেবসজ্বাঃ প্রশস্ত মুদ! ভূমৌ 

: প্রহ্থনৈঃ ( প্রসথনানি ) বাকিরন্। ছুন্দুতয়ঃ চ মু? নেছুঃ ॥ ১৮॥ 
সপ পপ 

[ শ্রীধরম্বামী |] 

অধ্যবসায়ো নিশ্চয়ঃ | প্রাগগ্রেযু কুশেষু আন্তে স্ম। স্বস্থুতে জনমেজয়ে 
; স্তান্তেভারে। রাজ্যং যেন সঃ॥ ১৭ ॥ 

[ চুণিক।। ] 
রাজ] ইতি নিশ্চবযুক্তঃ পুথিব্যাঃ স্বস্তুতে ন্যস্তভারঃ সন্ গঙ্গায়াঁঃ দক্ষিণ- 

কুলে প্রাগগ্রকুশেষু উদ্লঙ্নুখঃ আন্তে ম্ম ॥ ১৭ ॥ 
০০৮৯5০০4৭25 সপ জীপ 

[শ্রীজীবগেক্বামী | ] 

মূলমর্কীঃ (কৃলমন্তঃ) অন্তশ্চাগ্রেহপি । তস্মাল্লক্ষণয়! প্রাগগ্রেঘিত্যেব ব্যাখ্যা- 

তম ॥১৭॥ ॥ 

[ঞ্ীবিশ্বন।থচক্র বস্তা । ] 
সমুদ্রপত্তযা গঙ্গায়াং ॥ ১৭ || : 

. _ ধীরগ্রধান রাজ পরীক্ষিৎ এঁরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া! নিজ 
৷ পুত্র জনমেন্ুয়ের হস্তে রাজ্যভাঁর অর্পণ পুর্ববক গঙ্গার দক্ষিণ 
1 কুলে প্রাচীনাগ্র কুশ সকল আস্তরণ করিয়! তদুপরি উত্তর- 
ম মুখ হইয়! উপবেশন করিলেন ॥ ১৭ ॥ 
৬, সেই নরদেব এইরূপে প্রায়োপবেশন করিলে, স্বর্গে 
৷ দনবতা সকল তাহার ভূয়সী প্রশংসা 1 করিতে করিতে ভূতলে 

পুষ্প প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং দেব-ছুন্দ্ুভি 'নকল 
মুহ্মুন্থ বাদিত হইতে লাগিল ॥ ১৮ ॥. 

৭ 



(৯৯ 555155555-2855 

১ স্কং--১৯ অং।] প্রীমস্ভাগবতমৃ ৭০৩ 

কটা মহর্ষয়স্তং সমুপাগতা যে প্রশস্ত সাধ্বিত্যনুযোদমানাঃ | 

উচুঃ গ্রজানুগ্রহশীলসারা যছুতমূঃঞশ্লৌকগুণাভিরূপম্ ॥ ১৯॥ 
উনীীরদারী। যে মহ্ষয়ঃ সমুপাপতাঁত (তে ) তং প্রশস্ত সাধু ইতি অনুমোদমাঁনাঃ 

উত্তমঃশ্লৌকগুণাছ্রিপং যত, (তৎ) উচুঃ ॥ ১৯ $ 

। জীধরস্বামী ৷! 

সুদ! ব্যকিরন্। দেবসং ৈর্র্বাদিতাঁঃ নেই ॥ ১৮॥ : 
প্রজানু গ্রহে শীলং সাঁরো বলঞ্চ যেষাম। উত্তমঃক্লোকওট রতিরিপং সুন্বর- 

$ 

মিব ॥ ১৯ ॥ , | 

এ 
? 

৫ 
[ুচুর্ণিকা। ] 

7 এবং রাজ্জি প্রায়োপবিষ্টে ?তি দেবাঃ পুষপবৃষ্টিং চত্রুঃ মুছঃ ছুন্ছুভয়স্চ 
। নেছুঃ ॥ ১৮ ॥ 

মহ্ষয়ঃ সাধু সাধ্বিতি প্রশস্ত অন্ুমোদমাদাঃ সন্তঃ উচুঃ ॥ ১৯॥ 

[শ্রীজীবগো্বমী |] ৪ 

গ্রহ্থনৈঃ প্রক্থনানীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ 
স্থন্দরমিবেতি টীকায়ামিবশব্ে| স+ক্যালগ্কারে ॥ ১৯ ॥ 

পা আপি প শিশিতীী ৮ শীিিশী পাশে ঠাপা ৮ তি সপ শিপ পিন পাস সল্প পপ ৭ ০. সপ কা শপশীপিপীপিসিশ শিকারি ও তি শীত লিপ শিপপাশিশিপাশীি তা 

রী ] ীবি্নাথচজবর্তা |] 

বাকিরন্ বৃষ্টিমকুর্বন্। নেছুঃ স্বয়মেব ॥ ১৮৪ 
যদ্যতঃ প্রজানুগ্রহে শীলং সারো৷ বলঞ্চ যেষাং তে। তম্মাৎ উত্তমঃশ্নোকস্ত 

্রীকৃষ্ণশ্তৈব গুণৈরভিরূপং সুন্দরং রাঁজানমুচুঃ | যদ্ধা যহুত্বমঃ শ্লোকুগুণান্গরূগীং 
ভবেৎ তদেবোঁচুঃ ॥ ১৯॥ 

এদিকে ষে সকল মহধি সেই স্থানে সমাগত হইয়া- 
ছিলেন, প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ করাই তীাহাদিগের স্বভাব 
এবং তাহারা তদ্িষয়ে সুমর্থও, ৃ তরাং তাহার রাজার বাক্যে 

৷ অনুমোদন পূর্বক সাধু সাধু বলিয়া প্রভূত প্রশংসা সহকারে 
| উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণের অনুরূপ স্থন্দর যাকে বলিতে 

লাগিলেন ॥ ১৯।॥ , না 

ঞ 

। হি লি ০ 
৮ পাপা টি সি সাত বস উর ভা সত দি জপ সিল প্র সি বি দিলামপা সপ ছিল বা দিস শপ অপ সি দা জী রীতা এল পাস জিলা জাফর ০ পিক সর উল সা ্ 

টি 



৮ 
৭০৪ জ্লীমদ্ভাগবতম্, | [ ১ বং--১৯ অং। 

ন বা ইদং রাঁজধিবর্ধ্য চিত্রং ভবহস্থ কৃষ্ণং সমনুব্রতেষু। 

যেহধ্যাসনং রাঁজকিরীটজুষ্টং সদ্য! জহুর্ভগবৎপার্্কামাঃ॥২০। 
সর্ষের বয়ং তাবদিহীস্মহেহথ ্ 

"... কলেবরং যাবদসে৷ বিহায়। 

লোকং পরং বিরজস্কং বিশৌকং 

যাস্তত্যয়ং ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ২১ ॥ 
. যে ভগবৎপার্খবকামাঃ (সন্ত; ) সদ্য; রাজকিরীটজুষ্টম্ অধ্যাঁসনং জহঃ, কৃষ্ণং সমন্ুব্রতেষু 

(তেষু) ভবৎস্থ (হে) রাজধিবধ্য ! ইদং ন বৈ চিত্রমূ॥ ২০॥ 

অয়ং ভাগবতপ্রধানঃ ৷ অথ অসৌ (রাজ) মাবৎ কলেবরং বিহাঁয় বিরজন্কং বিশোকং 

পরং লোকং যাশ্ততি, তাবং সর্ব বয়ম্ ইহ আস্মহে ॥ ২১॥ 

[ শ্রীধরস্বামী |] 

ভবৎন্থু পাত্ডোর্ধংগ্রেষু। যে জহুরিতি যুধি্িরাদাভি প্রায়েণ ॥ ২০ | 
[ চুর্ণিকা |] 

হে রাক্র্ষিবর্ধ্য প্রীকুষ্ণতক্রেযু ভবংস্থ ইদং চিত্রং ন যে ভগবৎপার্বকামাঃ 
রাজাসনং জহঃ ॥ ২০ ॥ ৃ 

৭ গ্রীজীবগোস্বামী। 1 
ভগবৎপাঁ্থকাঁমা ইত্যত্র তৎসামীপাকামনাপি ব্যাখোয়া। ততগ্রীতিবিশে- 

যাঁতিশয়বতাঁং হি তেষাং তত্রুতার্ভিভরেগৈব ততনদূর্ভাবপ্যতৃপ্তৌ সত্যাং তৎ- 

সামীপাপ্রাপ্তেঃ তৎপ্রাপ্তিবিধাতকসংসাঁরবন্ধনত্রোটনস্য চ প্রীর্থনং দুশ্তুতে পিতৃ- 
মাত প্রীত্যেকমুখিনাং বিদুরবদ্ধীনা' বাঁলকানামিব। এবমেবোক্তং শ্রীপ্রহলাদেন 
,ত্রান্তোইম্ম্যহং কূপণবংসলেত্যাদৌ তেহজ্বি মূলং গ্রীতোইপবর্গমরণং হবয়সে 
কদাহথ ইতি ॥২০॥২১॥ , 

১৯ পিপিপি বক পি ৩ সপ স্পপিপ্ঠ পপ শত সপ ০৮4৫ ৩ পি 58৪ এ উপ আচ পা তাপ শপ আপ পপ পপ জা 

শীল ০ সপ অন লে ০ শপ ০প ( পাপালগ পাস শপপপীশিপটাসান ৮ িত৯ সহ পক৬৯৭০ ৯ রশি পাপন চাল 

তাস 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবস্তা |] 

যে যুধিষ্টিরাদ্যাঃ ॥ ২৭ ॥ | 

' রাঁজধিবর্ধ্য ! তৌমর! পাতুঁকুলোদ্ভব, সততই শ্রীকৃষ্ণের 
ান্ুব্রত, তোমাদিগের এইরূপ আচরণ কিছু বিচিত্র বহে। 
তোমার পূর্ববপুরুষগণ ভগবৎপার্বকাম হইয়া রাজমুকুট:ভূষিত 
চিরসেবিত সিংহাসন সদ্যই পরিত্যাগ করিয়! গিয়াছেন॥২০। 



' ১১৯ অং।]. আ্ীমস্তাগবতমৃ। ৭০৫ শী না 

আশ্রুত্যধিগণবচঃ পরীক্ষিৎ সমং মধুচ্যদ্গুরু চাব্যলীকমৃ।” 
আভ্তৈনানভিবন্্য যুক্তঃ শুজীষনাণশ্চরিতানি বিক্টোঃ।২২। 

সমং মধুচ্যুৎ গুরু অব্যলীকং চ খবিগর্ণবচঃ আশ্রত্য যুক্ত; পরীক্ষিৎ বিধেঃ চরিতানি 

শুআবমাণ: (সন্) এনান্ অভিবন্দা আগত ॥ ২২। 1 
কী 

প্পপা্াস সি ও 

[ সী | ] 

পরস্পরং সংযত সর্ধেব ইতি । পরং শেঠং লোঁকম্। তত্র হেতু বিরজ্কং 
নির্শারং বিশে+কঞ্চ যাপ্যতি ইতি। কুতস্তত্রাহ অযমিতি ॥২১1 ও 

আশ্রত্য আকণ্য । সমং পক্ষপাতশন্তম্। মধুচ্যুৎ অমৃতআাবি। গুরু 
রার্থম | অব্যলীকং সত্যম্ ॥ ২২॥ 

্ 

ভিপি সসিপাসিপাসিপাস্টিপাসিাসি শি প্িল 

[উরি |] 

কিঞ্চ অসে। রাজা দেহং বিহায় বিশোকং পরলোকং যাবৎ যাস্ততি তাঁবৎ 
বয়ং সর্বে ইহ স্তান্তানঃ ॥ ২১ ॥ 

পরীক্ষিৎ তদৃষিগণখচ আশ্রুত্য তাঁনভিবন্দ্য বিষ্ণোশ্চরিতানি শুআষমাণঃ 
সন আভাঁষত ॥ ২২ ॥ 

এ 

| শ্রীজীবগো স্বামী 1 ] 
মধুচুযুৎ মনোহরশবম । গুরু মহতানর্থন যুক্তম্ ॥ ২২ 

২ পাস্িপাস্িিদিলিস্পিলাসিদপ 

[ শ্রীবিশ্বন[থচক্রবর্তু |] 
রাজ্ঞোহধ্যবসাঁযং শত্ব। স্বেষামপ্যধ্যবপায়ং সা শ্রাবয়স্তঃ পরস্প্রং 

মন্ত্য়ন্তে সর্ব্বে ইতি ॥ ২১ ॥ 

তদনস্তর তাহারা পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন, 
এই ভাগবতপ্রধান রাজ। পরীক্ষিৎ যাঁবৎ কলেবর পরিত্যাগ 
পূর্বক মায়ারহিত শোকবর্জ্জিত পর লোকে গমন ন] 
করেন, আমর!" সকলে তাবৎ এই স্থানেই অবস্থান 
করিব ॥ ২১ ॥, ৃ 

ধষিগণের এই প্রন্কার পক্ষপাত শুন্য অমৃত-নিস্থান্দী | 
গভ্ভীরার্থ সত্য বচন শ্রবণ করিয়া বিনয়াবনত রাজ! পরীক্ষিত 

। প্ীভগবার্নের চরিত শ্রবণাভিলাষে তাহাদিগকে অভিবাদন, 
পূর্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥. চি 

ভ পি লীন াসমিরাশিছ এ সস তলত 

পাদাস্িপা িপাস্টিপসটিপস্াসিপি স্পপস্পিশি পাসিপািতাসটিপাসি্ ওলি, 

৮০৯ 



3১০৬ 25285575555775558 প্রি) 

৭০৬ * ভ্রীমভাগবতম্ |.  . [১ স্ক-১৯ অং। 
সিটি লি তি লি তি পাকি সি জা পাস লট সশস্ত্র শি ক রে পি সি রে লি কমি জানিস এলি জাগা পি বকাছ কাত লা ভা পাস লোপ লি সি 

সমাগতাঠ সরবত এব সর্বেব বেদ! যথা! মৃক্তিধরাক্িপৃষ্ঠে | 
নেহাথ নামুত্র চ কশ্চনার্ধ খতে পরানুগ্রহমাত্বশীলমূ ॥ ২৩ ॥ 

কিপৃষ্ঠে মুর্ডিধরাঃ বেদাঁঃ যথা ( ইব) সর্ব তবস্তঃ) সর্ধবতঃ এব সমাগতা:। আত্মশীলং 

_পরানুগ্রহম্ খতে ইহ কশ্চন অর্থ; ন, অথ অমুত্র চ (কৃশ্চন অর্থ; ) ন॥ ২৩॥ 
এ পাস্পপলিলাপপস্পি পাপী পপ পপর পা সপ ০৯ পিিপপপীপিপী লস 

[ শীধরন্বমী 1] 

রয়াণাং, লোকানাঁং পৃষ্ঠে উপরি সত্যলোঁকে বেদ যথ] মূর্তিধরা ভবস্তি 
তন্ুল্যাঃ। জ্ঞানাতিশয়মুক্তা কপালুতামাহ নেতি । ভবতাং প্রয়োজনং পরানু- 
গ্রহং বিনা নাস্তি। তহি স এবার্থঃ স্তাৎ? ন। আত্মশীলং স্বশ্বভাঁবম্ ॥ ২৩॥ 

[ চুশিকা ] 
যুয়ং সর্ব অত্রীগতাঃ। “যুম্মাকম্* ইহ পরত্র বা পরাহ্ুগ্রহং বিনা অর্থে 

নান্তি॥ ২৩ ॥ 

[ শ্রীজীবগোস্বামী । ] 

অর্থঃ ্রার্থনীয়ং বস্ত। পরান্ুগ্রহ্চ ন বিচাঁরপূর্বক ইত্যাহ আত্মশীল- 
মিতি ॥ ২৪1 

পাত 

[ শ্রীবিশ্বন।ধচক্রবত্তাঁ |] 
সমং টা বয়মাম্মহে ইতি । মধুছ্যুৎ অমৃতআঁবি ভাগবতপ্রধান 

ইতি। গুরু গন্তীবার৫থং বিরজস্কং লৌকমিতি। অবালীকং সত্যং লোকং যাস্ত- 
ভীতি। খষিগণবচশ্চতুষ্টয়ম্ আঁশ্রুত্য। বিরজস্কং লৌকং ভগবল্লে[কমেবেতি পূর্বব- 
শ্লোকোক্তাভ্যাং ভবতস্থিতি ভগবৎপার্খবকাঁম! ইতি পদাভ্যাঁং ব্যাখোয়ম্ ॥ ২২॥ 
- ত্রয়াণাং লোকানাম্ উপরি পৃষ্ঠে সত্যলোকে। জ্ঞানাতিশয়তা মুক্তা 
কপালুতাতিশয়তামাহ নেহেতি। পরানুগ্রহং বিনা । তহি স এবার্থঃ স্তাৎ। ন। 
আত্মশীলং ক্কবভাবম্॥ ২৩ . 

ব্রৈলোৌক্যের উপরিতন সত্যলোকে অধিষিত মুক্তিমান 
বেদ সকলের ন্যাঁয় আপনারা সকলে সকল স্থান হইতে এই 
স্থানে সমাগত হইয়াছেন। পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ ভিন্ন 
'আঁপনাদিগের কি এহিক কি পারন্রিক অন্য কোন প্রস্মোজনই র 
দৃষউ হয় না। উহাও আবার আপনাদিগের আত্মার্ঘ নহে; 
কারণ, 'উহাই আপনাদিগের স্বভাব ॥'২৩॥ ঠ 



7৮) শ্রীযস্ভাগবতম্1 , ৭৭ 
টি পরি পাপ পাস পি রি পা তি এ পি পা পা পি লাস লস লস পাস লা ত০ ০৯ ০ কি লস পা শী লা তা পাটানি সি কমিটি পি পা ছি সি স্লিপ পর 

ততশ্চ বঃ পুচ্ছ্যমিদং বিপৃচ্ছে বিশ্রভ্য বিপ্রা ইতিকৃত্যতায়াম্। ঢ 
সর্বাত্মনা ভরিয়মাৈশ্চ কৃত্যং শুদ্ধঞ্চ তত্রাম্বশতাভিযুক্তাঃ॥২৪1 

(&্৯) বিপ্রাঃ! ততঃ চ বং (যুদ্মান্) বিশভ্য ইদং পৃচ্ছ্যং বিপৃচ্ছে। ইতিকৃত্যতায়াং 

সর্াত্বন! তত্র খিয়মাণৈঃ চ শুদ্ধং কৃত্যং চ অভিযুক্তাঃ আমৃশত ॥ ২৪ | 
পপ পপ স্পা ১১১১১১১১১১১ 

শু প্ীধরন্দামী |] ্ 

পরষ্টবা্। বিশ্রভ্য-বিশ্বীসং কৃত্বা। এবং কর্তব্যমিতান্ত ভাবঃ ইত্তি- ট* & 
নিক রসি  বিষায়ে। সর্বাত্মনা স্ধবস্থা্ কৃত্যং বিশেষতষ্চ জিয়মাণৈঃ 
তচ্চ শুদ্ধং পাপসম্পর্করহিতম্। আনৃশত বিচারয়ত ॥ ২৪ ॥ 

ট [ চুর্ণিক] |] * 
অতঃ বঃ ইমং প্রষ্টবাং পৃচ্ছে হে বিপ্রাঃ যুয়মেকমতয়ঃ সম্তঃ সর্বাবস্থাস্ 

মিয়মাণৈশ্চ যৎ কৃত্যং তদ্দিচারয়ত | ২৪ ॥  * 

পট টি 

র্ 

[ শ্ীজীবগো স্বামী । ] 

বিশ্রভ্যেতি। কৃষ্ণ'জ্বিসেবামেবৈত উপদেক্গ'/স্তীত্যভিপ্রায়াৎ। শুদ্ধমিতি 
কনিষ্ঠমধ্যমসাধনমিশ্রতারহিতং সর্বোন্তমমিত্যর্থঃ। তচ্চ কুষ্ণাজ্বিসেবারূপ- 
মেবেতি গুড়োহভিপ্রায়ঃ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৬.॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥ ৩০ || ৩১ ॥ 

[ প্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তাঁ | ] 

ইমং বো যুম্মাকমগ্/নুগ্রহং বিশৃচ্ছে রা স চিকীর্ষিগব্য ইতি 
পৃচ্ছামি । পুচ্ছাং প্রষ্টরমর্ং তত্রৈবাধ্যবসান্বার্থমিতি ভাবঃ। বিশ্রভ্য তটত্রেব মে 
বিশ্বাসো ভাবীতি জানীতেতি ভাবঃ। ইতিনৃত্যা,এবং কর্তব্যান্তপোযোগঞ্জানা- 
দয়ন্তেষাঁং ভাব ইতিকৃত্যতা তস্ত।ং সভ্যাং মিযমাণৈর্জনৈস্তপোষোগাদীনামেবং- 
কর্তব্যত্বে মতি সর্ধাত্মনা মম যত্র শুদ্ধং কৃত্যং তত্র আমুষত বিচারয়ত সর্কেকু- 
বাক্যতয়। নিশ্চিত্য কর্তৃমাজ্ঞাঁপয়তেতি ভাব ॥ ২৪ ॥ * ৪ 

অতএব বিপ্রাশ্রেষ্ঠগণ ! আমি বিশ্বস্ত হইয়া 'আমাঁর এই 
জিজ্ঞাস্য বিষয়টি আঁপনাঁদ্রিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, মাঁন- 
বের প্রভূত কর্তব্য শ্রবণ করা যায়, এ সরুলের ইতিকর্তব্যতা 
বিষয়ে সকল অবস্থাতেই বিশেষত মুর্ুু অবস্থায় কোন্টি 
বিশুদ্ধ কর্তব্য, তাহাই বিচার করিয়া একবাক্যে আদেশ, | 
করুন ॥ ২৪ ॥ | 1 

ক 

এলাম ভাস *০৪ 

ক 



ণ০৮, জবীমভ্ভাগবতম্ । [১ স্কং--১৭৯ জং? 

৫ রত পা ্ফিসি এস পাম পট পি জরি কো এপি পি পাস লস লরি সি পা জি পা সি বস পথ লস্ট তা দামি সি সপ্ত লা ধ্বনি 

তত্রাভবপ্তগবান্ ব্যাসপু্রো! যদৃচ্ছয়। গামটমানোইনপেক্ষঃ। 

অলক্ষ্যলিঙ্গো নিজলাততুষ্টো বৃতশ্চ বালৈরবধৃতবেশঃ ॥২৫। 
তং দ্যটবর্ধং স্বকুমারপাদকরোরুবাহ্বংসকপোঁলগাত্রমূ। 

চার্ববামতাক্ষোন্নসতুল্যকর্ণস্ত্রাননং কন্ুস্থজাতক্ঠম্ ॥ ২৬॥ 
০ তত্র যদৃচ্ছয়া গাম্ অটমানঃ অনপেক্ষঃ অলক্ষ্যলিঙ্গ: নিজলা ভতুষ্টঃ বৈ চ বৃতঃ অবধূত- 
বেশঃ ভগবান্ ব্যাসপুত্রঃ অভবৎ ॥ ২৫। 

তং ছাষ্টবর্ষ; স্থকুমারপাদকরোরুব।হবংসকপোলগাত্রং চার্ববায়তাক্ষোন্নসতুল্যকর্ণসথত্রাননং 

কন্ুহ্থজাতকষ্টহ ॥ ২৬ ॥ 

| জীধরস্থামী |] 

তত্র তেষু যাঁগযোৌগতপোদংনাদিভির্করিবদমানেষু সৎস্থু যদুচ্ছয়া৷ গাং পর্যা- 
টন্ ব্যাসপুত্রস্তত্রাভবৎ প্রাপ্তঃ। ন লক্ষ্যমাশ্রমাদিলিঙ্গং যস্য। অবধৃতঃ অবজ্ঞয়া 
জনৈস্ত্যক্তো যন্তস্যেব বেশে যস্য ॥ ২৫ । 

১ এ-ও কটা ্র 

[ চুণিকা |] 
€ 

ততঃ তষু যাঁগযোগতপোদানাদিভিবির্দমানেষু সৎস্থু যদৃচ্ছয়ঠ গাং পধ্য- 
টন্ স্ত্রীবালৈর্তঃ অবধৃতবেশঃ নিজলা ভতুঙ্টঃ ব্যাসপুত্রস্তত্র প্রাপ্তঃ ॥ ২৫ ॥ পি সি তাস সি লাস্ট এসসি এরি এস সিল স্টিল সি 

এসি লি 

[ ্রীবিশ্বনাথচক্রবত্তী। ] নু 

তত্র যাগযোগতপোঁদান[দিব্যবস্থাশ্বৈকমত্যাভাবেন সর্বেষু মুনিষু তটদৈব 
্বশ্বমনসা শ্রীপ্ডকাগমনমীহমানেষু নোৈশ্চ তদবর্খ্ নিরীক্ষমাণেষু সৎস্থু ব্যাসপুত্র- 
স্তত্রাভবৎ প্রাপ্তঃ ॥ ২৫ ॥ 

খব্গণ্ রাজার প্রশ্ন শ্রবণ পূর্বক উন্তরপ্রদানে পরস্পর | 
বিভিন্নমত “হইয়া বিবাদ-পরায়ণ হইতেছেন, এমন সময়ে ৃ 
ব্যাতনয় ভগবাঁন শুকদেব নিরপেক্ষভাবে যদৃচ্ছা ক্রমে পৃথিবী । 
পর্য্যটন করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হই- | 
লেন। তিনি অলক্ষ্যলিঙ্গ ( আশ্রমাঁদি-চিহ্ব-বিহীন ), স্বলাঁভ- ৰ 
সন্ত্ট (আত্মারাম ) ও.অবধূতবেশধারী | অজ্ঞ বালক'সকল । 

' ভীহাাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ॥ ২৫ ॥ . ৪ 
1 
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লাস্ট লাস্ট 

পসরা সিল সিপসিপসিপিসি সলাত পাস্িশ্াসটি পি শিলা পাস িপিসছিশাটি পা পি পপি পিসি পিসি পাস 

তিল ইত সর | ্রীযন্তাগবতম্ ৭৬৯ 
নি 

৯ লিখছি পিটিসি রিতার সি রস লাউ তি রসি পি লা ঢা সপাপাসপাপাসপিাসিসপািি লাস 

নিগৃটজক্রং পৃথুতুঙ্গবক্ষনমাবর্তনীভিং বলিবল্গুদরঞ্চ | 
দিগন্বরং বক্রবিকীর্ণকেশং প্রল্ববাহুং স্বমরোস্তমাভিম্ ॥২৭।॥ 

নিগৃটীজক্রং পৃথুতুঙ্গবক্ষনম্ আবর্তনাভিং বলিবস,দরং চ দিগম্বরং রক্রবিকীর্ণকেশং প্রলম্ব- 

বাং স্বমরোত্তমাভম্ ॥ ২৭॥ 
সা পা টাপাপাপা পাপা পাপা 

রর শ্রীধর্ব:সী |] ৪ 
তমিত্যাদীন'ং প্রত্যুরথিতা। ইতি তৃতীয়ঙ্লোকেনান্বয়ঃ। দ্বি-এপ+নযষ্টৌ বর্ষাণি 

যস্ত। স্ৃকুমারৌ পাদে। করৌ উরু বাহ্ অধাশী কপোলৌ গাত্রঞ্ যন্ত তম্। 
চারুণী 'মায়তে চ অক্ষিণী যম্মিন্। উন্নতা নাসা যন্মিন্। লম্বহম্থ'দিবৈষম)ং বিনা 
তুল্য কুর্ণো যন্মিন্। শোভনে ভ্রবৌ যন্মিন্। এবভ্ভৃতমাননং যস্ত তম্। কন্ধু 
বদ্রেখাত্রয়াঙ্কিতঃ সৃষ্ট জাঁতঃ ক্ঠো যন্ত ॥ ২৬॥ |] 

[চুধিক1 |] -* 
তং ষোড়শবর্ষং স্থুকুমারপাদাবয়বং চারুনেত্রম্ উন্নতনাসং তুল্যকর্ণং গ্ুভা- 

ননম ॥ ২৬ । 

[শ্রীবিশ্বন থচক্রবত্তী । ] 
ষোড়ুশবর্ষবয়সম্। চারুণা আয়তে অক্ষিণী যশ্মিন্ উন্নত1 নাসা যম্মিন্ লশ্ব- 

ন্বাদি কৈম্যং বিনা তুল্যৌ কর্ণে ষ্মিন শোভনে ভ্রবৌ যন্মিন্ তথাভূত- 
মাননং যস্ত তম্। কন্ধুঃ শঙ্ন্তদবত্রেখাত্রয়াঙ্কিতঃ স্জাতঃ কণ্। যস্ত তম্ ॥ ২৬ ॥ 

“. দেখিলে বোধ হয়, তাঁহার বয়ঃক্রম ষোঁড়শ বসর মাত্র । 
তাহার কর, পদ, উরু, বাহু, স্ন্ধ, কূপোল ও গাত্র অতি 
সুকুমার । তাহার আয়ত ও মনোহর নেত্রদ্বয়, উন্নত নাসিকা, 
তুল্য কর্ণযুগল এবং স্থশোভন ভ্রদ্ধয় দ্বারা বদনমণ্ডল অতিশয় 
রমণীয়। ক্দেশ কন্ধুর ন্যায় স্থন্দর রেখাত্রয়ে অলঙ্কৃত ॥২৬॥ 

তাহার জক্র অর্থাৎ কণ্টের অধোভাগস্থ আস্থদ্বয় মাংস 
দ্বার! নিগুঢ়, বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ ও উন্নত, নাঁভিমগুল আবর্তৃতুল্য, 
উদর ঈষৎ বক্র ক্রমনিন্ন রেখাত্রয়ে রমণীয়। তিনি দিগন্ধর | 
তাহার মস্তক কুটিল ও বিকীর্ণ কেশ-কলাপে বিমণ্ডিত | ভূজ- 
দ্বয় অৃজানুবিলম্থিত। তাঁহার অঙ্গকাস্তি অঅরোভম ভ্রুহরিপ্র 
হ্যায় কমনীয় ॥ ২৭ ॥ 

শী 

7 
সিস্ট 7 



শ্রীমস্ভাগবতমৃ। [১ স্বং-১৯ অং) 

শ্ঠযাঁমং সদাপীব্যবয়োহঙ্গ লম্গম্য! 

ত্রীণাং মনোজ্ঞ রুচিরম্মিতেন। 
প্রত্যুখিতাস্তে মুনয়ঃ স্বাসনেভ্য- ্ 

॥... স্তল্লক্ষণজ্ঞা অপি গৃঢ়বর্চনম্ ॥২৮॥ 
+, গ্থামং সদ! অপীব্যবয়োহঙলগলক্ষ্যা রুচিরস্মিতেন ত্ীণাং মনোজ্ঞং (তং) গুঢবর্চসম্ অপি 

তন্লক্ষণজ্ঞাঃ তে মুনয়: স্বাসনেভ্যঃ প্রত্যুখিতাঃ £.২৮ | 
শপ 

[ শ্রীধরস্বামী | ] 

কণঠস্তাধোভাগে স্থিতে অস্থিনী জক্রণী। মাংসেন নিগৃটে জক্রণী যন্ত। 
পৃথু বিস্তীর্ণ তুঙ্গমুন্নতং বক্ষো৷ যন্ত । আবর্তবন্নাভির্যস্ত । বলিভিন্তির্যাউ্নিয্র- 
রেখাভিরবন্ত রম্যমুদরং যস্ত | দিশ এবাম্বরং যস্ত | বক্র বিকীর্ণাশ্চ কেশ বস্য। 
প্রলঙ্বৌ বাহ্ যস্য। স্বমরেষু শরেষ্টেযু দেবেষু উত্তমো হরিঃ তদ্বদাভা যস্য ॥ ২৭ । 

সদা অপীব্যম অত্যন্তোত্মং যদ্বয়ো৷ যৌবনং তেন যা অঙ্গলক্ষমীঃ দেহকাস্তি- 
সয়া কুচিরস্মিতেন চ। গুঢ়বর্চলমপি প্রত্যুখিতাঃ তং দৃষ্ ্ রত্ুগমং ক্কতবনত 
ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ 

[ চৃর্ণিকা |] 
কমুকষ্ঠ বিডি পৃথুবক্ষসং দিগন্বরং বক্রবিকীর্ণকেশং গ্রলম্ববাহং 

স্বমরোত্র্ম(ভম্ ॥ ২৭॥ 

শ্তামং গুঢ়বর্চমমপি শুকং ঢৃষ্টা তল্পক্ষণজ্ঞাঃ মুনয়ঃ আসনেভ্যঃ প্রত্যু- 
থিতাঁঃ॥ ২৮7 

[শ্রীবিশ্বনাথচন্তবর্তী |] 
, নিগুঢ়ে মাংসলে জক্রণী কণস্তাধোভাগয়োঃ স্থিতে অস্থিনী যন্ত তম্। শ্বম- 

'রেষু দেবশ্রেষ্টেষপ্যন্তমঃ শ্রীকৃষ্ণস্তত্ল্যকাস্তিম্ ॥ ২৭ ॥ 

তাঁহার শরীর শ্যামবর্ণ। তিনি স্বীয় মনোহর স্থির-নব- 
যৌবন-স্থলভ অঙ্গকান্তি ও রুচির হাস্য দ্বারা কামিনীকুলের 
একান্ত মনোজ্ঞ হইয়াছিলেন। তিনি স্বভাঁবত গুঢ়ুতেজা হই- 
লেও তাঁহার এই সকল লক্ষণ দেখিয়াই চিনিতে পারিয়া 
মুনিগণ সকলেই তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব আসন হইতে উত্থান পূর্বক , 
তীহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥ ২৮॥ ৰ 

৮৪) 



চি ছিব 

১স্ক--১৯ অং]. শ্রীমন্তাগবতম্ , ৭১১ 

স বিষুরাতোহতিথয়ে আগতায় | 

তন্মৈ মপর্ধ্যাং শিরসা আঙ্গহা'র | 
ততে। নিবৃত্ত! হবুধাঃ স্ত্িয়োহর্ডকা 

| মহাঁসনে ষোপবিবেশ পুজিতঃ॥ ২৯॥ * “০1 
সঃ বিষুরাতঃ আঁগতায় অতিথয়ে তশ্মৈ শিরসা সপর্ধ্যাম্ আজহার। ০৩; হি অবুধাঃ : 

স্িয়ঃ অর্ভকাঃ (চ) নিবৃতাঁ:। সঃ (তু) পৃজিতঃ (মন্) »হাঁদদে উপবিবেশ ॥ ২৯ ॥ ৰ 

[শ্রীধরম্বামী। ] 

শিরসৈৰ সপর্য্যামাঁজহার আত্মনিবেদনং কৃতবান্। তেন সহাঁগতাঃ রড 

কাদয়ে! নিবৃত্তাঁঃ ৷ স উপবিবেশ । গন্ধিরার্য: ॥,১৯। 
সপ ১০০ 

[চুধিকা।] . 

তন্ধঃ পরীক্ষিৎ আঁগতায় তশ্মৈ শিরস1 সপর্্যামাঁজহীর | ততঃ স্ত্রিয়োহর্তকাঃ 
নিবৃত্তাঃ। সঃ পৃজিতঃ সন্ মহাসনে উপবিবেশ ॥ ২৯ | , 

[ শ্রীবিশ্বন|থচক্রবর্তী | ] 

ধতঃ সদ! স্থিরমেব যদপীব্যম অভ্যুর্তং বয়ঃ নবযৌবনং তেনম্মা অঙ্গস্য 
লক্দ্মীঃ শোভা তয় রুচিরেণ স্বাভাবিকেন ন্মিতেন স্ত্রীণাং মনৌজ্ঞং মনোহরং : 
গুঢ়বর্চসমপি তং দৃষ্টা ॥ ২৮। ূ 

্ত্িয়ো যুবতয়ঃ সাক্ষাৎ ম্মর এবায়মিতি 'র্ভতকা বিক্ষিপ্তোইয়মিত্যধুধা 
নিবুন্ত! সুনিভ্যান্তেভ্যোইতিভীত্যেত্যর্থঃ | স উপবিবেশ | পূজা যথোচিত প্রণ]ম- 
গ্রশ্রয়প্রণয়পরিতঙ্গ কুশলপ্রশ্নীদিলক্ষণ1 মুনিজনকর্তৃক! মুনিজনকর্মনকা। চ সঞ্জাত! 
যস্যতি তারকাদিত্বাদিতশ্চ । তেন সর্বে মুনয়ঃ প্রণেমুঃ | ব্যাসনারদাদ্যান্ত 
সাম্রং সগাগদং প্রণয়পরিধঙ্গ শিরোঘ্রাণকুশলপ্রশ্বান্দিকং চক্রুঃ ।“স চ তান্ প্রথ- 
নাঁমেতি দ্যোতিতম্" মহাসন ইত্যাজ্ঞ। গুরণাং হৃবিচারণীয়েত্যাছাকেঃ ॥২৯॥ 

রাঁজা পরীক্ষিৎ স্বীয় মস্তক ছার! এ সমাগত অতিথির 
সপর্ধ্যা 'আহরণ করিলেন। তখন তাঁহার অনুগামী সমু 

রমণীবৃন্দ শ্বং বালক সকল নিরৃত্ত হইল। তিনিও পুজা হণ | 
পূর্বক মহাঁসনে উপবিষউ হইলেন ॥ ২৯1 , , 



বৃ 

* * ১ ৯ করাত ৯৯ তির তিদল্ ছিত ২৫৮৩ উহ পতি পা স্পি সি তত সিল ছিলি এ ক ২ পা ৪ ছল 

৭১২ শ্রীমস্ভীগবতমৃ। [১ স্কং--১৯ অং। 

স সংবৃতস্তাত্র মহম্মহীয়সাং 
ব্রহ্ম ধিরাজধিদেবধিসংঘৈঃ | 
ব্যরোচতালং ভগবাঁন্ যথেন্দু- 

«.. আঁহক্ষতাঁরানিকরৈঃ পরীতঃ ॥ ৩০ ॥ 
প্রশান্তমাদীনমকুগটমেধনং 
মুনিং নূপো। ভাগবতোহভ্যুপেত্য । 

“. প্রণম্য মূর্ঘীঘহিতঃ কৃতাঞ্জলি- 
না গিরা | সনৃতযানবপৃচ্ছৎ ॥ ৩১॥ 

মহীয়সাং মহান্ সঃ ভগবান্ ত০৮ ্রদ্মরিরাজর্ষিদেবধিসজ্বৈঃ সংবৃতঃ (সন) গ্রহক্ষতারা- 

নিকরৈঃ পরীতঃ ইন্দুঃ যথা অলং ব্যরোচত ॥ ৩০ ॥ 

অবহিতঃ ভাগবত? নৃপঃ প্রশান্তম্ আনীনম্ অকুষ্ঠমেধসং মুনিম্ অত্যুপেত্য মূর্ধ প্রণম্য 

কৃতাঞ্জলি; (সন্, পুনঃ) নত্বা হুনৃতয় গিরা। অন্বপৃচ্ছৎ ॥ ৩১ ॥ 

১) 

লিপ পিসি | লি লাস্ট ীসটিপাসসি 

ভি পা পল ০৮ 

7 পু রি 

জা $ 

শ্রীধরশ্বামী। 

স ভগবান্ ব্রহ্মধিসংঘাদিভিঃ সংবৃন্তঃ সন্ অলং ব্যরোচিত। গ্রহাঃ শুক্রা- 
দয়ঃ। খন্ণ্যশ্রিন্তাদীনি | অগ্তাস্তারাঃ ॥ ৩০ ॥ 
রা পপ পা 

1 চুণিকা |] 

অঃ দেবর্ষিরাভর্বিব্িসজ্বৈঃ সংবৃতঃ চন্দ্র ইব ব্যরোচত ॥ ৩০ | 

[ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তী |) 

গ্রহাঃ শুজ্াদয়ঃ। খক্ষাণি অশিন্তাদীনি নক্ষত্রাণি। তদন্তান্তারাঃ। অত্র 
ব্যাসনারদপরগুরামাঁদিত্যোহবতারেভ্যোইপি তদ্যোতকর্ষো ভক্ত্যুৎকর্ষেণৈ- 

বেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩০ ॥ 

দভামধ্যে, মহীয়ান সকলেরও মহান সেঁই ভগবান শুক- 
ক্লে, এ সমস্ত ব্রন্মধষি রাজধি ও দেবি সমূহে পরিকুত হইয়া 

| গ্রহ-নক্ষত্র-তারক! -নিকরে পরিরৃত শশধরের সদৃশ সমধিক 
১ *৫শাভা ধার করিলেন ॥ ৩০ ॥ 

ঙ 

প্রিস্পি পিল দিত স্পিন সপ সপ সী সপ ৩৫ চির সি জরা ৯ সপ ৯৫ স্পা সপনিপা ছি পপি উত্স সত পা ছিল সা সস শা সা স্মিত বি ভগ ৫ উল টি ও সিন উািলীিত জি সত ছা তত সপ 
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 স্কং--১৯ অং।] ্ীমদ্ভাগবতমৃ। , ৭১৩ 

পরীক্ষিছ্ুবাচ । 

অহে। অদ্য বয়ং ব্রন্মন্ সৎসেব্যাঃ ক্ষভ্রবন্ধবঃ | 

'কৃপয়ীতিথিরূপেণ ভব্তিস্তীর্ঘকাঃ কুতাঁঃ ॥ ৩২ ॥ 
অহো ত্রন্মন্!* ভবস্তিঃ কৃপয়ঃ অভিথিরূপণ তীর্থকাঃ কৃতাঃ ক্ষত্রবদ্ধবঃ বন অদ্য 

গ্ 

তনেব্যাঃ (জাতা? ) ৩২ ॥ , 

রি 

ন কু সর্বার্থেষু মেধা যন্ত । প্রশ্ন পুনর্নত্বা ॥ ৩১ ॥ 
স্ুনৃতাং গিরমাহ অহে!। ইতি পঞ্চভিঃ। যতাঁং অব্য। জাত।ঃ। ধতোঁহুতিথি- 

[পেণ ভেতুনু" তীর্ঘকা যোগ্যাঃ কতা ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ 

[ট্রিক ।] ৬ 
ততঃ পরীক্ষিদা্ীনং তং মৃদ্ধ। প্রণম্য ্নৃতয়! গিরা অন্বপৃচ্ছহ ॥ ৩১1 
অহো' বয়ং ক্ষত্রবন্ধবঃ ভবছিঃ কৃপয়া যোগ্যাঃ কৃতাঃ " ৩২ ॥ 

| শ্রীজীবগোপার্মী | ) 

সতাং সদাঁচারাণাং সেব্যা জাদরযোগ্যাঃ ॥ ৩২ ॥.৩৩ | ৩৪ ॥ ৩৫ ॥ 

[ শ্রীবিশ্বন(থচক্রথ | ] 

ন কুগ্ঠা সর্বার্থেষু মেধা যস্য তম্। প্রশ্নবর্থং পুনর্নত্বা ॥ ৩১ ॥ 
সন্তে। মহাত্তঃ সেব্যা যেষাং তে ক্ষভরবন্ধবোহপি মহৎসেবায়ামর্ধিকারিণো- 

ভমেত্যর্থঃ। তীর্থক1 ইতি যন্তবস্ত আয্নান্তি তঙ্নিন্দ্যস্থলমপি তীর্থং জনতা- 
বনং ভবতীতি বয়ং নিন্দ্যা অপি তীর্থকাঃ তীর্ঘানি প্রশস্ততীর্থানি । স্বার্থিকাঁঃ 
শক্কতিলিঙ্গবচনান্ততিবর্তস্ত ইতি পুংস্থম ॥ ৩২ ॥ 

পরম ভাগবত মহারাজ পরীক্ষিত, উত্তমাসনে শ্ুখাসীন' 
প্রশান্তচেতা অকুগ্টমেধা মুনিবরের মুমীপে গমন পুর্ববক 
[স্তক দ্বার! তাহযর চরণে প্রণত হইলেন এবং অবহিত চিত্তে 
বনীত ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ববার প্রণতি পুর্বক স্থমধুর 
[চনে বলিতে লাগিলেন, ৩১ ॥ ট 

রন্ধন! আমরা ক্ষ্রিয়াধম হইয়াও অদ্য সাধুগ্খনৰু 
মাদরণীয় হুইলাম। আপনার! কৃপা পূর্বক অতিথিরূপে 
মাগত হইয়া আমাদিগকে পবিত্র করিলেন ॥ ৩২ ॥ ' " 

| মিটি 

হস্টিতান্পি সপাস্টিপিসি পি ৯ 



০০০ 

শি সপ শিপ লা ইসি 

৭১৪ প্রীমস্ভাগবতমৃ। [১ স্কং-১৯ অং 

বেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাঁং সদ্যঃ শুদ্ধ্যস্তি বৈ গৃহাঃ। 
কিং পুনরদর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ৩৩ ॥. 
সান্িধ্যান্তে মহাযোগিন্ পাতকানি মহান্ত্যপি | 

সদ্যে! নশ্বান্তি বৈ পুংসাঁং বিষ্খ্রেরিব স্বরেতরাঃ ॥ ৩৪ ॥ 
* যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং গৃহাঃ সধ্যঃ শুদ্ধযস্তি বৈ, (তেষাং) দর্শনম্পর্শপাদশৌচাসনা- 

দ্রিভিঃ কিং পুনঃ ॥ ৩৩ ॥ 

( হে) মহাঁযোৌগিন্ ! তে সান্িধ্যাৎ বিষে ঃ হরেতরাঃ ইব পুংসাং মহাস্তি অপি পাতকানি 

সদ্য: নস্তন্তি বৈ. ৩৪ ॥ 

এছ 
রা 

২৯ [শ্রীধর্যামা।] 

আবিষ্চোঃ সান্নিধ্যাৎ মুরেতরা অসুর! গয়াদয় ইব ॥ ৩৪ 

[ চূর্ণিকা |] 

যেষাং বঃ ম্মরগাৎ পুংসাং গৃহাঃ সদ্যঃ শুদ্ধযন্তি কিং পুনঃ দর্শনাদিভিঃ 
শুদ্ধযস্তীতি বন্তব্যম্ ॥ ৩৩ ॥ 

হে যোগিন্ তে সান্নিধ্যাৎ পুংসাং মহাপাপান্যপি সদ্যঃ নশ্তত্তি বিষু 
সান্নিধ্যা্থ দৈত্য যথা ॥ ৩৪ ॥ 

. [শ্রীবিশ্বন।থচক্রবর্তী | ] 

যেষাং ম্মরণাঁৎ যতকর্তৃকাৎ যৎ্কন্মরকাদ্ব! ৷ গৃহ! অপি কিং পুনঃ কলত্রদ্জর- 
হাঃ ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥ 

পি শা পি পপি পেশি পোশাক পীশিসীকাতি সি শপিশীশিপিি পিপিপি শপ 

ভগবন ! । আপনাদিগের ক্মরণমান্রই যখন পুরুষের গৃহ 
সদ্য পবিত্র হয়, তখন আঁপনাদিগের দর্শন, স্পর্শন, পাঁদ- 
প্রক্ষালন ও উপবেশনাদি দ্বারা যে উহ] পবিত্র হইবে, তাহার 
আর কথ। কি ! & ৩৩ ॥ 

॥ , মহাঁযোগিন ! বিষুণর সম্গিকর্ষে যেরূপ অস্থর সকল বিনাশ 
পায়, আপনার সন্গিধিমাত্রও তন্ররপ পুরুষের 'মহাপাঁতক' 
সকল সব্যই বিনষ্ট হইয়! যায় ॥ ৩৪ ॥ 



১স্কং-১৯ অং।] শ্বীমন্ভাগবতমূ | ৭১৫ 
লাস অপি পাপী খপাসিলী পাপা সিল পাস সপ ও ০৯ পাতা তিতাস পা 

অপি মে ভগবান্ শ্রীতঃ কৃষ্ণ £ পাতুন্থতপ্রিয়ঃ। 
পৈতৃঘসেয় শ্রীত্যর্থং তদেগাত্রস্তাভিবান্ধবঃ ॥ ৩৫ ॥ 

৮ তে 

অন্যখা তেহব্যক্তগতের্র্শনং নঃ কথং নৃণাম্। 

নিতরাং জিয়মাণাসাং সংসিদ্ধন্ত বশীয়সঃ ॥ ৩৬ ॥*  * 
পাওন্ততপ্রিয়ঃ পৈত্ৃত্সেয় পীতুযুর্থং তদ্গো্রদ্য মে আত্ববান্ধবঃ ভগবান্ কৃষ্ণ; অপি প্রীত: ॥ঞাঁ | 

অন্যথা, সংসিদ্বন্ত অব্যক্তগন্জেঃ বনীয়সঃ গ্কত দর্শনং জিয়ম।ণানাং হুণাঁং নঃ নিরাং কথং 4 

(স্যাৎ)॥ ৩১ ॥ 

[ শ্রীধরম্বামী । | রর 

পাঙুলুতণীনাং প্রিয়ঃ অতানস্তেষাং পৈতৃঘসেয়ানাং প্রীত্যর্থং তদেগাত্রস্ত মে 
আত্তং শ্বীরুতং বান্ধবং বন্ধুকৃত্যং যেন ॥ ৩৫। 

৯০টি শী ০ ০ সু এপস ৩ পপ তি পাদ শশী পাশপাশি 

| চৃর্ধিব।।] সি |] 

পাগুবানাং প্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ তত পরীত্যর্থং তদেগাত্রস্ত মে প্রীতঃ খলু। ৩৫॥ 
দা শশী পিসি পি পপ শিপিপটীপিপপ শিপীপপী শিপ পিোসীপপীপসপিপী্দ সপ পপ 

লীবিশ্বনাথচক্রবর্তা । ] 

পৈতৃত্বসেয়াদীনাঁং বুধিষ্ঠিরাদীনাং তদেগা ত্রস্যাপি মে আত্বং স্বীকুতং বান্ধবং 
বন্ধুকত্যং যেন সঃ। তম্মাৎ তেনৈব ত্বং মন্নিস্তারার্থং প্ষিতোৎসীত্যনথমীয়তে 
ইতি ভাব: ॥ ৩৫ ॥ 

পাতুন্ুতপ্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বোধ হয়, আমখুর প্রতি 
শ্রীষ্ত হইয়াছেন, এবং তন্সিমিস্তই তাহার পৈতৃত্বসেয়গণের : 
সন্তোধার্থ .তদ্বংশসন্তৃত এই অধমের প্রতি বন্ধুকৃত্য করিতে : 
গ্বীকার করিলেন ॥ ৩৫ ॥ 

অন্যথা, আপনি সিদ্ধপুরুষ, অব্যক্তগতি; আমাদ্িগের ম্যায় 
অধম মানব কি আপনার দর্শন পাইতে পারে! ূ বিশেষত আমার 
ন্যায় মুমূর্য ব্যক্তির পক্ষে আপনার দ্ঘন-লাভ কোনরূপেই 
সম্ভব হয় না । ভগবানই কৃপা করিয়া! আজি আমার নিকট 
আপনার আগমন সঙ্বটন করিয়া দিলেন । আপনি অত্যন্ত 
উদারস্বভাঁব; আপনার্কে দেখিলেই বোধ হয়, যেন আপুনাঁর 
নিকট অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা করিতেই আপনি আমাকে, 
প্রবন্তিত করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥ 
সপ শ শপ নাও লাল পারত ০ পরিসরে জট ০০ পাতি ৮ সিতাসি পে কিস লি ত ৮. লি প্লিস বি শী এ সত বস্টি পছ পাশছি পি লস লী পাপ পাটি ৪ 

কি রি 

শপ আপা তাপস | পাপাপীপীশি ও ৮ পাপ পিশাপিপশিলিসী এত 



৭১৬ শ্রীমন্তভীগবতমৃ। 1 ১ ম্বং--১৯ অংগ 
স৯৬সসিলা সত *. লি ৯ পি পা লী তা ছি লাস তি ত শা্সিপাসিস্টি তিশা এসষিল 

অতঃ পুচ সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুমৃ। | 
পুরুষস্তেহ যৎ কাধ্যং ভ্রিয়মীণন্ত সর্ববথ। ॥ ৩৭ ॥ 

অতঃ যোগিনাং পরমং গুরুং (ত্বাং) সংসিদ্ধিং পৃচ্ছামি। ইহ জিয়মাণধ্য পুরুষদা যৎ 

র্বথা কার্যাম্। 
স্পা পিপিপি িপিপিসসিসিপীপী সা. ০০০০ 

[ভ্ীধরক্ামী।| . 

' অন্তথণ শ্রীরুষ্ণপ্রসাদং বিন1। অব্যক্তা। গতির্ষস্ত | ঘ্রিয়মাণানাং নিতরাং 
কথং স্তাৎ। বনয্রিতা যাচয়িতা বনয়িতৃতমে৷ বনীয়ান্ তশ্ত অত্যুদারতয়া মাং 
যাচেথ। ইতি প্রবর্তকস্তেত্যর্থ2 ॥ ৩৬ ॥ 

« [দীপনী।] 
(বনীয়ন ইতি। ট (পাং ৫৩৫৯) ইতি হি তৃণ্ স্থানে তবতঃ। 

রিষ্টে মেয়ঃস্থিতি চ ( পাং ৬181১৫৪ ).তৃশব্স্ত,লোঁপঃ স্যাঁৎ ॥ ৩৬৩৮ 1) 

৪ 1 চূর্মিকা।] 
অন্যথ! জিয়মাণানং নং তে দর্শনং কথত স্যাঁৎ ॥ ৩৬ ॥ 

পপি শশা 

[ভ্রীজীবগোশ্বামী।)] 0 
বনীয়স ইতি। তুশ্ছন্দসি ইতি হি তৃণ্ তৃজজ্তাদিষ্ঠেয়স্থনৌ ভবতঃ। তুরিষ্ঠে 

মেয়ঃসু ইতি চ তৃশব্বস্ত লোপঃ স্যাৎ। ততে। নিমিত্তাভাবে 'নৈষিত্তিকস্যা- 
প্যভাঁবাৎ টেল্পোপাচ্চ সিদ্ধাতি ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥ ৩৯ | ৪০ | 

ইতি শ্রীমতাগবত প্রথমন্বদন্ শ্রীজীবগোম্বামিকৃতক্রম্সন্দর্ভে একো নবিংশোহধ্যায়? ॥ ১৯ 

ইতি কলিযুগপাবন-স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার-শ্ীপ্রীভগবতকঞ্চটৈতন্যদেব- 
চরণানুচরবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাসভাজনভাজন-শ্রীরপসনাতনান্- 

শাদনভারতীগর্তে সপ্তসন্দর্ভাক্বক শ্রীভাগবতপন্দর্ভে প্রথমস্বন্বন্ত ক্রমসন্দর্ভঃ 
সমাপ্ত; ॥ 

শপ পিপিপিশিপশল পাপী শশা? শি ৩০৮ সিপিসাপিপ্্পপাশিপীি ৪ ০42 রোজকার হান এ 

[ক্রীবিশ্বনাথচত কবর্তাঁ।] 

বনায়তা যাঁচর়ি! বনগ়িতৃতমো বনীয়ান্। তুরিষ্টে মেয়স্স্ ইতি ভূ-শবস্য 
লোঁপঃ। তো নিমিত্রাপায়ে নৈমিত্তিকস্যাপ্যপায়াৎ টের্লোপাচ্চ বনীয়া. 
নিতি দি | তস্য অহ্যাদারতর! মাং যাচস্বেতি প্রবর্তকস্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ 

অতএব, আঁপনি যোগেশ্বরদিগের পরমণ্ডরু, আপনাকে 
গিজ্ঞান] করি, মন্দ্যেরসিদ্ধিলাভের উপায় কি !.বিশেষত 
মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগেরই বা সর্ধথ| কি কর্তব্য | ॥ ৩৭। 



হই সু শ্রীমন্তভাগবতম্ ৭১৭ খু 

 যচ্ছ্বোতব্যমথো জপ্যং ষৎ কর্তব্যং নৃভিঃ প্রভে | 
্তৃব্যং ভজনীয়ং বা ভ্রহি যদ্বা বিপর্য্যয়মূ ॥ ৩৮ ॥ 

নূনং'ভগবতো। ত্রহ্মন্ গৃহেধু গৃহমোধনাঁমৃ। 

ন লক্ষ্যতে হ্যবস্থানয়পি গোদোহনং কচিৎ ॥ ৩৯০ 
(হে) প্রজো! স্তভিঃ যঙ্ শ্রোতব্যম্ আথা বৎ জপ্যং ন্মর্তব্যং ভজ-য়ং কর্তৃব্যং বা, 

ঘদ্ধা বিপধ্যয়ং (তৎ্) ক্রহি " ৩৮। রঃ 

হি (যতঃ, হে) ব্রদ্ধন্! গৃহমেধিনাং গৃহমু ক্কচিৎ গোদে|হনম্ অপি দগবতঃ অস্থানং : 
নং ন লক্ষীতে ॥ ৩৯। 

সপপপ্পশাপীপা ও পাপা পপসিপপপপ্প্পসপজ ০ শা শি স্পীশীপাস্সীশিপিপীসপ পপ পালা পপ পিপাসা স্পা শপ শী পপিসলাপ এস | পপ শিপ পপ 

শীধরন্মামী । ॥ " 

সম্যক সিদ্িন্মাতঘ। কার্ধ্যং কর্তৃং যোগ্যম্ ॥ ৩৭ 
কর্তব্যং ত্বাবশ্তকমিতি য়োর্ভেদিঃ বিপর্য)খুম অশ্রোতব্য।।ঈ ॥ ৩৮ ॥ 

চালনার 

ঞ 

[ইর্নিকা। 
অতঃ যোগিনাঁং গুরং ত্বাঁং পৃচ্ছামি ইহ মিয়মাণও্ত যত কাঁ্ধ্যম্ ॥ ৩৭ ॥ ৃ 
যচ্ছ্বোতব্যং জপ্যং ন্র্তব্যং ভজনীয়ং ব্রুহি বিপর্ধ্যয়ং চ জুহি ॥ ৩৮ ॥ 

পপি পাপা পাপপাপ্পাস্পাপাশিশী শশী ীশাীপীশিশ পপি টিপা 

[ ীবিশ্বনথচক্রবর্তা | ] টু 

সংপিদ্ধিং সম্যক সিদ্ধিঃ কা তাং পৃচ্ছাম। ইহ সংসিদ্ধৌ যৎ নর্থ! কর্তব্যং 
নাধনং তত প্রচ্ছামি ॥ ৩৭ ॥ 

তদেব বিশিষ্যাহ যচ্ছ্বোহব্যমিতি। কর্তব্যমিতি শ্রোতব্যাদিধু চতুষ্বেশ 
বান্বৈতি। যৎ শ্রোতব্যং শ্রবণার্হং কর্তবাযং যজ্জপ্যং জপারং কর্তব্যং যৎ স্মর্তব্যং 
ঘ্রণার্ং কর্তব্যং ষৎ ভজনীয়ং ভজনারহৃং কর্তবামিত্যেবম্। বিপর্ধযয়মশ্রোত- 
ধনী ॥ ৩৮ ॥ 

প্রভো! মনুষ্যের যাহ। শ্রোতব্য, যাহ জপ্য, যাহা 
ল্রর্ভব্য, যাহা! ভজনীয় এবং যাহা যাহ! বা তদৃবিপরীত, 
অনুগ্রহ পূর্বক, আমাকে তৎসমুদায়েরই উপদেশ প্রদান 
করুন ॥ ৩৮ ॥ 

ব্রহ্মন ! আপনার দর্শন অতীব হুল । গোদোহন-পরি- 
মিত কালও গৃহিগণের গৃহে আপনার অবস্থান লক্ষিত,হয় 
না। অতুব অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ববক জিজ্ঞাসিত বিষয় দাই. 
উপদ্ধেশ করিয়া! কৃতার্থ করুন ॥ ৩৯ ॥ .. 

চি 
৯০১ পি পা্িলাসি পানর ভাসি লা লাস পাস্পী পা পাস পাস ৯ পাস লি পাস পাস পিতা জাস্টিস লো তা ছি তাপ ০ লীগে জলা ঠেস জানি আসি এছ লা পি ল সা পিসি লাস আপাত 

ঙ চি 

শিখন াস্পিস স্াস্পিস্সিা 



৭১৮ শ্রীমন্ভাঁগবতমূ। [১ সা ৮১৪ কাং। 
সি ০ 

সৃত উবাচ । 
এবমাভাধিতঃ পুষ্টঃ স রাজ্ঞা ক্ষয় গিরা । 
প্রত্যভাষত ধরন্্মজ্ঞো ভগবান্ বাদরাঁয়ণিঃ ॥ ৪* ৃ 

বাজ শ্রক্ষষ। গির! এবম্ অ[ভবিতঃ পৃষ্টঃ (চ) ধর্জ্ঞঃ সঃ ভগবান খাদ মিঃ 

তাষত ॥ ৪০ ॥ 

ইতি শ্রীমন্ভীগবতে মহাপুবাণে পাক্নহণন্তাঁং সংহিতাষাং বৈষা[গক্যাং । 
প্রথমস্কন্ধে পাবীক্ষিতে শুকাগমনং নাম 

একোনবিংশোহুধ্যাষঃ ॥ ১৯ ॥ 

সমাপ্শ্চায়ং প্রথমস্কন্ধঃ | 

্ [ শীধবস্বামী |] 

দর্শনা ন্তির্লভতকাদিদানীমেব কথনীযমিত্যাঁশয়েনাহ ৭ 

দোহনমীত্রকালমপি ॥ ৩৯ ॥ 
জপ শসট পা 

রি [দীপন |] 

গোদোহমিকাল* পঞ্চদশপলপবিমিতমিতি ব্যাখালেশঃ ॥ ৩৯ ॥ ৪৯ ॥ 

৮ ইতি শ্রীমস্তাগবতভাবার্৫থদীপিকাদীপন্যাং প্রথমস্কন্ধঃ সম্পূর্ণ 
পীীপি্পপীপ জিপ পেশি শপ আপ পা পপ শক স্পা 

[চিক |] 
. যতঃ তব অবস্থানং গৃহাশ্রমিণাং গৃহেযুগোদোহনকালমপি নল" ছা, 

[ গ্রীবিশ্বন।ণচক্রবস্তী |] ধ 

তবদ্র্শনস্য পুনদৃর্পভত্বাদিদানীমেব কথনীযমিত্যাশযেনা। +7 
8/58685% ॥ ৩৯ ॥ 

রি 

সপ সাপটি শি 

সৃত বলিলেন, ধর ভগবাঁন বাঁদরাষণি, রাজ 7 ” 
কর্তৃক এই প্রকাব স্রমধুর সম্ভাষণ সহকারে জিজ্ঞাঁ” * * ই” 
প্রতিবচন প্রদ্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪০ ॥ 

শুকাঁগমন নামক উনবিংশ অধ্যাঁষেন অনুবাঁদ সমাপ্ত । 

গ্রথমস্কন্ধ সম্পূর্ণ । 



%:--.১৯ অং।] শ্রীমন্ভাগবতম্ | ৭১৯ 

[ শ্রীধরম্থামী |] 

“1 অহো ইত্যাদিকয়া শ্রক্ষয়া মধুরয় গিরা' আভাষিতঃ অভিমুখীরুত, 
1 5% ॥ 

তি ম্াগবতভা বা্ধনীপিকার়াং প্রথমন্তপ্ধে একোনবিংশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥ 
ষ্টু 

আর্ধ্যং ধর্মজমা হর্তারিমবনৌ কৃত পরীক্ষিন্থপং 
ব্রঙ্গান্ত্রাদভিধক্ষ্য তং কলিজয়খ/তঞ্ কুত্ব! ভূবি | 
অন্তে যঃ শুকরূপতঃ স্বপষ্মজ্ঞানোপদোশখন "ৎ 

*. শাপাদাবদমুং নমামি পরমানন্দাকৃতিং মাধবম্ ॥ 

ধম শৃচ্নর্থপদভাবার্ঘদীপিকা। সন্ভিরদ্দীপনীয়েরং বথা স্তাঁৎ তত্বদীপিকা॥ 

. এমাপ্তা চেয়ং । শীশ্রীধ্রস্বামিবিরূচিত 1 শ্রী্ন্ভাগবত- 

প্রথমস্কন্ধভাধার্ঘদীপিকা | 

[ চুণিক| | ] 

খত উবাচ। রাজ্ঞা এবং পৃষ্টঃ ধর্মজ্ঞো ভগবান্ শুকঃ প্রত্যভাষত ॥ ৪০ ॥ 

ইজিজআমন্তাগবতপ্রথমস্ন্ধচর্িকায়াম্ একোনবিংশে হধ্যায়ঃ ॥ ১০০1 
। ৯ 

ইতি শ্রীমভভীগবতচুণিকা বাং এ! মস্বন্ধঃ টাকে ূ  * 
৮ শশী শীত টাটা শি 

[ ্রবিবনাথচক্রবর্তী । ) | ] 

ই মধুরয়া গিরা ॥ ৪০ ॥ 

ক িশীশিশীশাশি পপি? শিপ লপীশপাসপিপিপাপপশ ০ ৮৬০প পাপা জাপান 

ইতি সারণর্থদর্শি্তাং হযিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। 
একোনবিংশঃ প্রথমে সঙ্গত; সঙ্গত: সতাম্ ॥ ১৯ ॥ 

* শ্রীধরস্বামিনাং শ্রীমৎপ্রভৃণাং শ্রীমুখাদ্গুরোঃ | 
ব্যাখ্যাস্থ সারগ্রহণাদিয়ং সারার্থদা্দনী |] 

তম .এহোঁপাধ্যায়প্রীবিশ্বনীথচক্রবর্তিকৃতায়াং সারার্ঘদশিন্য' 
টাকায়াণ্ প্রথমস্কন্ধঃ সমাপ্তঃ। 

পক, 1-রাজধান্তাং 03958 পঞ্চদশা ধিকাষ্টাদশশতশীকে ষুরগপূর্তিরভূৎ 14 



্ত ব্রঙ্গেতি সংজ্ঞাং কচিদপি নিগরমে যাঁতি চিন্মাত্রসত্ত- 

প্যংশে। য্তাংশকৈঃ স্বৈধিভবতি বশয়ন্নেৰ মাক়াং প্মাংশ্চ। 

একং যন্তৈব রূপং বিলসতি পরমে ব্যোয়ি নারায়ণাখ্যং 

সংপ্রীকষ্ণো বিধত্তাংস্বয়মিহ ভগবান্ গ্রেম তৎপাদভাল্লাম্॥ 




